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Környezetvédelem
A termosztátos csaptelepek segítségével vizet 

és energiát takaríthatunk meg, így védve a 
környezetet.

Gyermekvédelem
Az összes termosztátos csaptelepünk 38ºC-
on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. 
Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt 
hőmérsékletingadozást, így csökkentve a 
forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és 

családja védelméről!

Teleszkópos zuhanyrendszer
Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer 
teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, 

melynek segítségével könnyedén beállítható a 
kívánt magasság.

Super Eco A++
Percenkénti 12-ről 5 literre 3 bar nyomáson.

Biztonságos érintés rendszer
Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az 

extra biztonsági elemet a még magasabb fokú 
védelem elérése érdekében.

Vízkőmentes perlátor
A vízkővédelmi rendszer meghosszabbítja a 

perlátor élettartamát.

Nyitási tartomány 90°
A vezérlőegység a fogantyú függőleges 
pozíciójában megnyitva csak hideg vizet 

ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási 
tartomány lehetővé teszi a csaptelep 

közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.

MOFÉM ECO Click
A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos 

rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a 
vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 
50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával 

teljes víz átfolyás érhető el.

Zajcsökkentő elemek
A kádtöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő 

elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen 
csökkentik a csaptelep által keringetett víz 

zajszintjét.

Gyors és egyszerű szerelés
Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb 

esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).

DIY szerelés
Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves 

munka nélkül.

Könnyű tisztítás
Távolítsa el a keletkezett vízkövet,  

egyszerűen a fúvókák benyomásával.

Anti-twist
Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany 

gégecső kellemetlen összetekeredését.

Lehúzható zuhanyfej
Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes 

használatért.

Ultra Slim zuhanyfej
2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



Kihúzható zuhanyfej
Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes 

használatért.

Vízmegtakarítás
A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, 

mely a vízfogyasztást  
7,5-9 l/percre redukálja.

Vízmegtakarítás
A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, 

mely a vízfogyasztást  
5l/percre redukálja.

UP TO

50
UP TO

60

2in1
Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis 
méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást 
a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep 

használatával.

Bojler csaptelep
A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése 

szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének 
köszönhetően megakadályozza a túlnyomás 

kialakulását a bojlerben.

Hosszú élettartam
A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és 

alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok 
idő elteltével is biztonságosan működjenek.

Magas átfolyási érték
Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a 

Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet  
engednek át a rendszeren.

Helytakarékos konstrukció
Az alacsony szerkezeti magasságnak 

köszöhetően nem kell olyan magas / mély 
padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).

Könnyen tisztítható
A krómozott sárgaréz felületekeknek 

köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel 
megegyező módon tisztíthatóak.

38
liter/min

65
mm

Magas ellenálló képesség
A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű 

AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, 
ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek 

mindennapos használat során.

Széles beépítési  
mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 
mm-es beépítési tartománynak köszönhetően 

biztosítja a könnyű szerelést.

Alkatrészprogram
A megjelölt termékekhez alkatrészeinket 

átlátható rendszerben, bliszterezett 
csomagolásban pultra helyezhető kínáló 

falakkal biztosítjuk az üzletekben.

SPARE PART

Pórusmentes felület
A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű 

AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, 
melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.

Vandálbiztos
Vandálbiztos, magas ellenállóképességű 

perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



Bide csaptelep
23.622.28.001

Kádtöltő csaptelep
23.122.28.003 

23.121.28.004

Mosdó csaptelep
23.342.28.001 
23.346.28.002
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1 Leeresztő szeleppel • 2 Leeresztő szelep nélkül • 3 Zuhanyszettel • 4 Zuhanyszett nélkül

Zuhany csaptelep
23.232.28.003 
23.231.28.004

Mosogató csaptelep
23.913.28.00

Mosogató csaptelep
23.915.28.00

Süllyesztett csaptelep
23.171.28.004

23.241.28.004

Ajánlott kiegészítők:

Pohártartó üvegpohárral 
501-1040-00

Üvegpohár 
501-1040-01

Törölközőtartó 
Szimpla: 501-1010-00

Üvegpolc 520 mm
501-1050-00
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www.mofem.hu

online katalógus

Teka Magyarország Zrt. 
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574
Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

info@teka.hu
www.mofem.hu • www.teka.com


