Teka Kea 45 B-TG
CENA PO ZľAVE S DPH: 133,00 EUR /KS

Granitový drez Teka Kea 45 B-TG tegranit sa vyrába v moderných farebných prevedeniach.
•
•
•
•
•
•
•
•

Farba: 4 farby
Kuchynský granitový drez s 1 vaničkou a s odkvapávaciou doskou
Materiál Granit - tegranit
Rozmer celého drezu: 860x435 mm
Rozmer vaničky: 329x364 mm
S prepadom
Do skrinky 600
Typ inštalácie: klasická na dosku

•

Sifón v balení

Teka Kea 60 B-TG
CENA PO ZľAVE S DPH 162,00 EUR / KS

Granitový drez Teka Kea 60 B-TG tegranit sa vyrába v moderných farebných prevedeniach.
Popis Drezu :
•
•
•
•
•

Farba: 4 farby
Kuchynský granitový drez s 1 a 1/2 vaničkou a s odkvapávaciou doskou
Materiál Granit - tegranit
Rozmer celého drezu: 860x435 mm
Rozmer vaničky: 364x364 mm

•
•
•

S prepadom
Do skrinky 600
Typ inštalácie: klasická na dosku

•

Sifón v balení

Granitové drezy Teka spolu s kuchynskými batériami Teka tvoria výnimočný estetický dojem v
kuchyni. Nemecký výrobca s dlhoročnými skúsenosťami vo vývoji drezov je zárukou maximálnej
kvality a dokonalého dizajnu.
Teka je jedným z najväčších svetových výrobcov doplnkov do kuchyne s vyše 80-ročnou
tradíciou. V oblasti kuchynských zariadení patrí medzi špičkové značky nemeckého pôvodu, kladie
dôraz na vysoký štandard kvality a riadi sa výhradne potrebami zákazníka.

•
•
•
•
•
•
•
•

ľahko sa čistí
hygienický
odolný proti bežnému poškriabaniu
odolný proti všetkým v domácnosti sa vyskytujúcim kyselínam
odolný proti UV žiareniu
odolný proti teplotám do 180 °C (krátkodobo až do 280 °C)
odolný proti opotrebovaniu a nárazom
vyrobený z 80% kamennéj horniny

Údržba:
granitové drezy možno čistiť všetkými dostupnými kuchnyskými čistidlami vrátane pieskov. Na
niektorých farbách granitov takmer vôbec nie sú vidieť zaschnuté kvapky vody. Poškodenie bežnými
pádmi riadu nehrozí vďaka vysokej tvrdosti. Pri bežnom používaní majú granitové drezy prakticky
neobmedzenú životnosť.

