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PŁYTY KUCHENNE TEKA – GOTOWANIE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE
Płyty kuchenne Teka to najbardziej nowoczesny ze sposobów przyrządzania potraw. Zapewniają oszczędność czasu i energii, a także 
gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nowatorskie rozwiązania pozwalają zachować stałą kontrolę nad procesem gotowania 
oraz ułatwiają utrzymanie płyty w czystości.

Funkcja „Power Plus” i „Power”
Funkcja Power pozwala na uzyskanie dużej, o 35% 
większej, a Power Plus nawet o 60% większej mocy 
pola grzejnego. Umożliwia ona bardzo szybkie 
podgrzewanie potraw, a nawet zagotowanie dużej ilości 
płynów w krótszym czasie. Maksymalny czas działania 
tej funkcji wynosi 10 minut.

Funkcja „Total Zone” 
Funkcja idealna do przyrządzania potraw w brytfance 
lub w innym dużym naczyniu. Po uruchomieniu 
umożliwia sterowanie dwoma polami grzejnymi 
jednocześnie.

Funkcja „Smart Boiling”
Innowacyjna funkcja, ułatwiająca gotowanie takich 
produktów jak makaron, ryż, jajka lub warzywa 
oraz podgrzewanie gotowych potraw. Umożliwia 
przeprowadzenie procesu gotowania niemalże 
automatycznie. Po uruchomieniu funkcji pole grzejne 
pracuje na najwyższym poziomie mocy i automatycznie 
wykrywa moment zagotowania, o czym informuje 
sygnałem dźwiękowym. Drugi sygnał zawiadamia 
o włączeniu zegara, który pozwala kontrolować czas 
gotowania. Po uruchomieniu zegara, trzeci sygnał 
dźwiękowy informuje o redukcji poziomu grzania, tak 
aby zapewnić łagodne i równomierne gotowanie.

Funkcja „Stop & Go”
Funkcja ta umożliwia chwilowe (do 10 minut) 
przerwanie procesu gotowania w nagłych sytuacjach 
i powrót do poprzedniego trybu pracy bez potrzeby 
ponownego ustawiania poszczególnych funkcji.

Funkcja utrzymywania ciepła
Funkcję tę możesz wykorzystać do podtrzymywania 
w cieple wcześniej przyrządzonych potraw. Teraz już 
zawsze będziesz mieć pewność, że Twoje posiłki są 
odpowiednio podgrzane.

PŁYTY KUCHENNE
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Programowany czas gotowania
Programowanie z użyciem timera umożliwia ustawienie 
czasu gotowania, po którego upływie pole grzejne 
wyłączy się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Funkcja szybkiego zagotowania 
Umożliwia jak najszybsze doprowadzenie do wrzenia, 
a następnie kontynuowanie gotowania przy wcześniej 
wybranym, niższym poziomie mocy. Podczas korzystania 
z funkcji uwalniane jest 100% mocy danego pola 
grzejnego, a następnie, po upływie określonego czasu, 
moc ta jest automatycznie redukowana do poziomu 
uprzednio wybranego. Czas działania funkcji uzależniony 
jest od poziomu mocy wybranego dla danego pola.

Funkcja „Power Management” 
Płyta indukcyjna IBR 641 została wyposażona w funkcję 
„Power Management”, która pozwala użytkownikowi 
na indywidualne ustawienie parametrów generowanej 
mocy. Dzięki temu płytę można bez problemu podłączyć 
do jednofazowej instalacji elektrycznej pod napięcie 
230 V.

Zabezpieczenie przed dziećmi
Wszystkie płyty ceramiczne wyposażone są 
w blokadę nastawień lub blokadę uruchomienia, które 
zabezpieczają przed zmianą ustawionych parametrów 
lub przypadkowym włączeniem płyty. Blokada jest 
szczególnie przydatna, gdy nie chcemy, aby 
urządzeniem manipulowały dzieci.

System rozpoznawania naczyń
Płyty indukcyjne wyposażone są w system 
rozpoznawania naczyń informujący, czy dane naczynie 
jest odpowiednie do zastosowania na płycie 
indukcyjnej. Jeśli tak nie jest, na wyświetlaczu 
ukazuje się litera „U” i pole nie włącza się.

Sterowanie sensorowe typu „Slider”
Większość płyt indukcyjnych wyposażonych jest 
w nowoczesne sterowanie sensorowe typu „Slider”. 
Przesuwając opuszkiem palca po sensorowym 
„suwaku”, można w szybki oraz intuicyjny sposób 
ustawić żądaną moc danego pola.

TCS
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PŁYTY GAZOWE TEKA – KLASYKA GOTOWANIA

Podwójny palnik gazowy
Model CGW LUX 90 5G AI AL DR posiada palnik gazowy 
z podwójną koroną o wyjątkowo dużej mocy – aż 5000 W.
Dzięki temu rozwiązaniu gotowanie na nim staje się 
jeszcze szybsze.

Potrójny palnik gazowy
Potrójny palnik gazowy, o mocy aż do 4000 W, pozwala 
na szybkie i jednocześnie zdrowe przygotowywanie 
potraw. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane na 
dnie garnka, dzięki czemu potrawa jest przygotowywana 
w bardzo krótkim czasie przy maksymalnym 
wykorzystaniu wytworzonej energii.

TR DR

Żeliwne ruszty 
Wszystkie płyty gazowe wyposażone są w wytrzymałe, 
żeliwne ruszty zapewniające stabilność każdemu 
typowi garnka czy patelni.

Żeliwna płyta do grillowania 
i podstawka do Woka
Model EGW 70 5G AI AL TR wyposażony jest dodatkowo 
w praktyczną, żeliwną płytę do grillowania, dzięki 
której można przygotować soczysty stek, czy chrupiące 
warzywa bezpośrednio na płycie. Drugim praktycznym 
rozwiązaniem jest żeliwna podstawka do Woka, 
która umożliwia stabilne ustawienie patelni i lepszą 
dystrybucję ciepła po ściankach naczynia.

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
W sytuacji przypadkowego zgaszenia płomienia przez 
wiatr lub w wyniku jego zalania, zabezpieczenie 
przeciwwypływowe odcina dopływ gazu, zwiększając 
tym samym bezpieczeństwo korzystania z płyty.

ALSterowanie pokrętłami z zapalaczami
Wszystkie płyty gazowe wyposażone są we wbudowany 
generator iskry, która powstaje po naciśnięciu 
i przekręceniu pokrętła, a następnie w kontakcie 
z gazem zapala płomień.

AI
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PŁYTY KUCHENNE TEKA – ZAAWANSOWANE WZORNICTWO

Facette
Większość płyt ceramicznych i niektóre płyty 
gazowe, mają brzegi powierzchni szklanej 
zakończone fazą, co poprawia estetykę, jak 
również ułatwia czyszczenie powierzchni.

Bez ramy
Płyty bez ramy, z powierzchnią szklaną 
bez fazy na krawędziach, są klasycznym 
rozwiązaniem wyglądającym elegancko 
w każdej kuchni.

Semi-fi lo
Płyty gazowe z serii EW charakteryzują 
się wyjątkowym sposobem montażu, tzw. 
systemem semi-fi lo, dzięki któremu płyta 
będzie zamontowana niemalże na równi 
z blatem, a jej wysokość w najwyższym 
miejscu to niespełna 3,5 cm.

Wersje wykończenia płyt kuchennych



Teka  | PŁYTY KUCHENNE

42  |  PŁYTY INDUKCYJNE

Płyty indukcyjne 
MODEL VR TC 95 4i

Wersja Nr katalogowy

Facette 10210069

Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe typu „Slider”
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power Plus”
 - funkcja „Smart Boiling”
 - funkcja „Total Zone”
 - funkcja „Stop & Go”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
 - 4 pola indukcyjne:

   ∅ 280 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 7,40 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

TCS

MODEL IR 942 HS

Wersja Nr katalogowy

Facette 10210008

Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power Plus”
 - wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
 - 4 pola indukcyjne:

   ∅ 210 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 7,40 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94
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Płyty indukcyjne

Wersja Nr katalogowy

Facette 10210009

MODEL IRS 843
Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe typu „Slider”
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power Plus”
 - funkcja „Smart Boiling”
 - funkcja „Total Zone”
 - funkcja „Stop & Go”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
 - 4 pola indukcyjne:

   ∅ 280 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 7,40 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

TCS

MODEL IRS 953 NOWOŚĆ

Wersja Nr katalogowy

Facette 10210109

Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe typu „Slider”
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power Plus”
 - funkcja „Smart Boiling”
 - funkcja „Total Zone”
 - funkcja „Stop & Go”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
 - 5 pól indukcyjnych:

   ∅ 300/190 mm
   ∅ 210 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 11 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

TCS
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Wersja Nr katalogowy

Facette 10208694

Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe typu „Slider”
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power Plus”
 - funkcja „Smart Boiling”
 - funkcja „Total Zone”
 - funkcja „Stop & Go”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
 - 4 pola indukcyjne:

   ∅ 210 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 7,40 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

560

600

55

510

490

MODEL IRS 643

TCS

Płyty indukcyjne 

MODEL IRF 644 

Wersja Nr katalogowy

Facette 10210085

Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe typu „Slider”
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power”
 - funkcja „Total Zone”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
 - 4 pola indukcyjne Teka Flex:

   235 x 190 mm
   235 x 190 mm
   235 x 190 mm
   235 x 190 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 6,40 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

TCS
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TEKA FLEX – 30% więcej miejsca do gotowania

Nowe płyty indukcyjne IRF 644 oraz IRF 321 wyposażone zostały pola grzejne Teka Flex, które mogą pracować niezależnie od siebie 
lub połączone w dwa większe bloki. Nie trzeba się przy tym martwić o sposób stawiania naczyń. Tym sposobem można zyskać aż do 
30% więcej miejsca do gotowania i stosować nawet duże naczynia typu brytfanka lub dwa mniejsze jednocześnie na tym samym polu. 
Wystarczy włączyć funkcję „Total Zone”, która umożliwia sterowanie dwoma polami grzejnymi jednocześnie, a z łatwością osiągniemy 
idealną temperaturę w tym samym momencie.

Płytę obsługuje się przy pomocy sterowania sensorowego typu „Slider”, a timer z sygnałem akustycznym wyłączy ją po określonym 
czasie i przypomni o zakończeniu gotowania. Jeśli potrzebujemy szybko rozgrzać patelnię lub zagotować wodę pomocna będzie funkcja 
„Power”, która zwiększa moc pola grzejnego o 35%. Z kolei funkcja utrzymywania ciepła umożliwi podanie wszystkich przygotowanych dań 
w odpowiedniej temperaturze. Brzegi powierzchni szklanej są zakończone fazą, co nie tylko nadaje jej eleganckiego wyglądu, ale też 
ułatwia czyszczenie.

Pola indukcyjne Teka Flex – przykładowe zastosowania
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Płyty indukcyjne

Wersja Nr katalogowy

Facette 10210102

MODEL IRS 641 WHITE
Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe typu „Slider”
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - wskaźniki zalegania ciepła
 - szkło w kolorze białym

Pola grzejne
 - 4 pola indukcyjne:

   ∅ 210 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 6,40 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

TCS

NOWOŚĆ

MODEL IRS 641

Wersja Nr katalogowy

Facette 10210072 

Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe typu "Slider"
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
 - 4 pola indukcyjne:

   ∅ 210 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 6,40 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

560

600

55

510

490

TCS
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Płyty indukcyjne
MODEL IBR 641 RETRO

Wersja Nr katalogowy

Bez ramy 10208696

Funkcjonalność
 - seria Country Style
 - sterowanie sensorowe 
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - funkcja „Power Management”
 - wskaźniki zalegania ciepła
 - nadruk na płycie w kolorze złotym

Pola grzejne
 - 4 pola indukcyjne:

   ∅ 210 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 180 mm
   ∅ 145 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 6,40 kW
 - napięcie znamionowe: 230/400 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

560

600

55

510

490

MODEL IRF 321

Wersja Nr katalogowy

Facette 10210101

Funkcjonalność
 - sterowanie sensorowe typu „Slider”
 - timer z sygnałem akustycznym
 - system rozpoznawania naczyń
 - funkcja „Power”
 - funkcja „Total Zone”
 - funkcja utrzymywania ciepła
 - wskaźniki zalegania ciepła

Pola grzejne
 - 2 pola indukcyjne Teka Flex:

   235 x 190 mm
   235 x 190 mm

Bezpieczeństwo
 - blokada nastawień
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne
 - pobór mocy: 3,50 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 94

NOWOŚĆ
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Płyty gazowe

880
490

900

510

55

MODEL VR 90 4G AI AL TR

Wersja Nr katalogowy

Facette 10205278

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - indywidualne żeliwne ruszty 

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   3500 W (palnik potrójny)
   3000 W
   1750 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 9,25 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

TR

AI

AL

MODEL CGW LUX 90 5G AI AL DR 

Wersja Nr katalogowy

Bez ramy 40215301

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty
 - szkło ceramiczne

Pola grzejne
 - 5 palników gazowych o mocy:

   5000 W (palnik podwójny)
   2800 W
   1750 W
   1400 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 11,95 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

833
475

870
510

54

DR

AI

AL
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Płyty gazowe
MODEL CGW LUX 70 5G AI AL TR 

Wersja Nr katalogowy

Bez ramy 40215707

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty
 - szkło ceramiczne

Pola grzejne
 - 5 palników gazowych o mocy:

   4000 W (palnik potrójny)
   2700 W
   1750 W
   1400 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 10,85 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

553
473

510710

TR

AI

AL

MODEL CGW LUX 70 5G AI AL

Wersja Nr katalogowy

Bez ramy 40215299

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty

Pola grzejne
 - 5 palników gazowych o mocy:

   2800 W
   2700 W
   1750 W
   1400 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 9,65 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

AI

AL

NOWOŚĆ
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Płyty gazowe

Wersja Nr katalogowy

Bez ramy 40216112

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   2800 W
   1750 W
   1400 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 6,95 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

MODEL CGW LUX 60 4G AI AL

553473

610 510

54
AI

AL

Wersja Nr katalogowy

Bez ramy 40229061

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   3000 W
   1750 W
   1750 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 7,50 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

MODEL HF LUX 60 4G AI AL

TR

AI

AL
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Płyty gazowe
MODEL EW 90 5G AI AL TR INOX

MODEL EW 90 5G AI AL TR BLACK

Wersja Nr katalogowy

Inox 40219030

Wersja Nr katalogowy

Kolor czarny 40219031

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 
 - system montażu semi-fi lo

Pola grzejne
 - 5 palników gazowych o mocy:

   3100 W (palnik potrójny)
   2800 W
   1750 W
   1400 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 10,05 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 
 - system montażu semi-fi lo

Pola grzejne
 - 5 palników gazowych o mocy:

   3100 W (palnik potrójny)
   2800 W
   1750 W
   1400 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 10,05 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

TR

AI

AL

TR

AI

AL
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Płyty gazowe

Wersja Nr katalogowy

Inox 40218030

Wersja Nr katalogowy

Kolor czarny 40218031

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 
 - system montażu semi-fi lo

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   2800 W
   1750 W
   1400 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 7,30 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 
 - system montażu semi-fi lo

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   2800 W
   1750 W
   1400 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 7,30 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

MODEL EW 60 4G AI AL INOX

MODEL EW 60 4G AI AL BLACK

AI

AL

AI

AL
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Płyty gazowe

MODEL EH 60 4G AI AL TR INOX

Wersja Nr katalogowy

Inox 40225052

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   3500 W (palnik potrójny)
   3000 W
   1750 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 9,25 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 96

580 500

83

553
473

TR

AI

AL

MODEL EGW 70 5G AI AL TR 

Wersja Nr katalogowy

Inox 40227710

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 
 - żeliwna płyta do grillowania
 - żeliwna podstawka do Woka

Pola grzejne
 - 5 palników gazowych o mocy:

   3500 W (palnik potrójny)
   2500 W
   1400 W
   1400 W
     900 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 9,70 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 95

TR

AI

AL
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Płyty gazowe Country Style

580 500

83

553
473

580 500

83

553
473

MODEL EH 60 4G AI AL TR ANTHRACITE

MODEL EH 60 4G AI AL TR BEIGE

Wersja Nr katalogowy

Kolor antracytowy 40225040

Wersja Nr katalogowy

Kolor beżowy  40225038

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 
 - wykończenia w kolorze mosiężnym

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   3500 W (palnik potrójny)
   3000 W
   1750 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 9,25 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 96

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 
 - wykończenia w kolorze mosiężnym

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   3500 W (palnik potrójny)
   3000 W
   1750 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 9,25 kW
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 96

TR

AI

AL

TR

AI

AL
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MODEL ER 60 4G AI AL 

Płyty gazowe Country Style

Wersja Nr katalogowy

Kolor kremowy 40260710

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 

Pola grzejne
 - 4 palniki gazowe o mocy:

   3000 W
   1750 W 
   1750 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 7,50 kW 
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 96

AI

AL

MODEL VT.2 2G AI AL 

Wersja Nr katalogowy

Facette 40228047

Funkcjonalność
 - sterowanie pokrętłami z zapalaczami 
 - żeliwne ruszty 

Pola grzejne
 - 2 palniki gazowe o mocy:

   2800 W
   1000 W

Bezpieczeństwo
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Dane techniczne
 - pobór mocy: 3,80 kW 
 - napięcie znamionowe: 230 V
 - szczegółowe dane techniczne na stronie 96

270

500

300 520

60

AI

AL


