
Peça os seus desejos
Fornos Teka 2016-2017

A REAL HOME. A REAL TEAM
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Se as pessoas têm
estilos de vida diferentes 
Porque não adaptarmo-nos  
ao seu?
Os estilos de vida definem a forma e maneira 
como cada um entende a vida.

Seja qual for o seu estilo, na Teka ajudamo- 
-lo a expressar-se sem alarde, simplesmente 
como uma continuação dos seus gostos e 
necessidades.

Os nossos produtos 
em função do seu 
estilo de vida:

Para os que preferem descomplicar

Para os que necessitam de tudo para todos

Para os que não se conformam em ser como a maioria



GRUPO TEKA

Para os que necessitam de 

eletrodomésticos bem desenhados 

e que façam o seu trabalho.

Equipamentos sempre prontos para 

lhe darem uma mão nas tarefas mais 

simples da forma mais segura possível. 

Esta gama é ideal para os que preferem 

não complicar na cozinha sem se 

recusarem em ter um eletrodoméstico 

que dá muito e pede muito pouco em 

troca.
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Concebidos para os que pedem aos 

seus eletrodomésticos tudo para todos. 

Orgulhosos do seu lar, para os que 

necessitam de produtos todo-o- 

-terreno com a confiança de que 

sempre irão ter resposta à altura. 

Procuram funcionalidade, equilíbrio entre 

as características do equipamento e o 

consumo que é feito do mesmo, bom 

design, capacidade de resposta e dispor 

de uma gama de funções tão ampla 

quanto as suas necessidades.

Eletrodomésticos para os que gostam de 

ir um passo mais além. Para os que não 

se conformam em ser iguais aos outros e 

querem que tudo o que os rodeia reflita a 

sua personalidade e as suas inquietudes. 

Para os que, para além de facilidade 

de manuseio e de precisão, procuram 

delimitar o seu espaço e projetar a sua 

própria maneira de entender a vida. 

TOTAL

MAESTRO

EASY



4

FORNOS

A Teka criou os fornos . Eletrodomésticos de grande 
precisão, baixo consumo e de muito fácil utilização,
capazes de tornar reais todos os seus desejos.
Porque nas cozinhas reais não há
varinhas mágicas. 

Peça os seus desejos
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Realmente práticos
Os novos fornos de Teka são inovadores:

• Novo design da parede traseira: fornece melhor 
distribuição do calor e torna a limpeza mais fácil.

• Novo grill: o seu design permite cobrir uma maior 
superfície e alcançar mais homogeneidade nos seus 
cozinhados. Desde os 30ºC até 270ºC. 

• Novas guias telescópicas. Mais robustas e com 
melhor deslizamento. Permitem extrair com total 
precisão e de forma mais suave as bandejas. O sistema 
de colocação das guias “Clip-on” facilita a  instalacão 
das mesmas.

• Mais acessórios. Mais possibilidades. Com o sistema 
de compartimento da bandeja Multicook, poderá 
cozinhar mais alimentos ao mesmo tempo.

• Dispõe ainda de uma bandeja opcional de alumínio 
fundido (com cobertura anti-aderente) para usar tanto 
no forno como na placa de indução ou vitrocerâmica. 

Realmente precisos
Os comandos dos  fornos 
da gama  são mais 
eficientes. Como têm maior 
diâmetro e a superfície é 
maior, o seu manuseamento 
é mais fácil, o que aumenta 
a precisão em cada 
movimento.

Os fornos  são testados nos laboratórios 
mais exigentes do mundo: a sua cozinha.

Realmente amplos
Com mais espaço 
interior: até 76 litros 
úteis, ou seja, mais 30% 
de capacidade do que 
os modelos anteriores.
Bandejas com mais 
7,5% de superfície. E 
agora, com retenção de 
segurança.

26 cm3+

Realmente poupados
Os fornos  reduzem o consumo de energia até 20%, 
quando comparados com os modelos anteriores. É um forno 
que gasta menos, oferece muito, e é capaz de o ajudar tanto a 
poupar como a preservar o meio ambiente.

Realmente seguros
Evite qualquer risco desnecessário. O pacote de segurança 
Teka inclui: sistema de abertura e fecho suave, sistema de 
cristais que evitam queimaduras na porta, bloqueio automático 
durante o cozinhado e limpeza e novo sistema de refrigeração.  
Assim, ficará sempre protegido.

Para todos os seus desejos
Uma nova gama de fornos  onde pode escolher tudo: 
em branco, negro ou inox. Pirolítico com facilitador de limpeza 
Hydroclean® ou apenas com Hydroclean®, com ecrã TFT ou 
com display, de 60 ou 45 cm de altura, painel de comandos 
ergonómico, bandeja Multicook, bandeja de alumínio, e 2, 3 ou 
4 vidros de segurança. Tudo o que deseja.

DualClean: sistema duplo  
de autolimpeza no mesmo forno
Os sistemas Pirolítico e Hydroclean® no mesmo 
forno. Por calor ou água. Os novos fornos pirolíticos da 
Teka incorporam a função DualClean que lhe oferece 
simultaneamente dois sistemas de limpeza para que 
usufrua do que lhe for mais conveniente em cada 
momento. A decisão é sua. Basta girar o comando.



6

FORNOS

6

Porque são os únicos que vêm 
equipados com o Sistema DualClean 
que lhe permite utilizar, no mesmo 
forno, a opção de limpeza que mais 
lhe convém em cada momento: 
Pirólise ou HydroClean®. Calor 
para aproveitar o poder das altas 
temperaturas (Pirólise) ou água para o 
ajudar a limpar com a força do vapor.

Os fornos com Sistema DualClean 
permitem ativar o modo de 
autolimpeza desejada apenas com 
um girar do comando. Se tem duas 
opções disponíveis, porquê utilizar 
apenas uma?

Pirólise: 
O seu forno como novo por menos 
de 50 cêntimos

A pirólise é um sistema de autolimpeza por calor em que os restos alimentares e as gorduras, que aderem ao forno, 
desaparecem ou se convertem em pequenas partículas fáceis de retirar apenas com um pano no final de cada ciclo de 
limpeza.

O design exclusivo do interior do forno permite aproveitar ao máximo o calor. Por esse motivo os nossos programas são 
mais curtos e eficientes.

Os novos fornos  oferecem 3 funções de limpeza, em função do grau de sujidade: 60, 90 e  
120 minutos. Contra muitos mitos, a pirólise é realmente económica, já que a não utilização de produtos 
químicos se une o baixo custo de energia por limpeza: menos de 50 cêntimos. Esta operação é 
recomendada, entre a 4 a 5 utilizações do forno, aproximadamente.

Segurança
Para a Teka a segurança na sua cozinha não é uma opção. Por isso, a porta inclui um sistema de bloqueio, 
que fica ativo durante todo o processo de pirólise ou mesmo quando está a cozinhar. Com 4 vidros, a 
porta do forno fica totalmente isolada e o ventilador tangencial Plus (com 2 velocidades) serve para 
refrigerar a porta sem provocar desperdício de energia. Tudo é exatamente como deseja.

falta
icono

Teka DualClean 
Pirólise e HydroClean®  
no mesmo forno
Os novos fornos  são os únicos que 
lhe oferecem 2 sistemas de limpeza.  
Autolimpeza inovadora com um simples 
toque no comando.
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HydroClean® 
A Teka oferece 2 possibilidades de ajuda  
na limpeza do seu forno com água: 
HydroClean® PRO e HydroClean® ECO.

Hydroclean® ECO
A opção manual mais 
ecológica. Coloque água 
sobre um pano na cavidade, 
selecione a função resistência 
inferior, a 90ºC, durante 4 
minutos. Espere 20 minutos e 
está pronto a limpar!

Hydroclean® PRO 
Basta colocar a água sobre 
um pano na cavidade e 
premir um botão para ativar 
a função Hydroclean® PRO. 
Assim é fácil!

A ação combinada do vapor, gerado 
no interior do forno e da tecnologia 
Hydroclean® ajuda-o a eliminar a 
gordura e a sujidade usando apenas 
um copo de água e umas gotas de 
detergente num pano.  
Estará pronto em apenas 24 minutos,  
com o mínimo de esforço possível!

Novo esmalte 
Slippery

A limpeza do novos fornos   é mais eficiente 
graças ao esmalte Slippery que cobre todo o seu 
interior.

Esta nova geração de esmalte mantém limpo o 
interior do forno durante mais tempo, graças à 
sua baixa aderência, o que aumenta a facilidade de 
limpeza.

Também a sua resistência aos ácidos e agentes 
químicos aumenta o tempo de vida útil e melhora 
a proteção contra ruturas de esmalte gerados 
durante o cozinhado.

Com o esmalte exclusivo da Teka, as funções de 
limpeza por água (HydroClean®) ou calor (sistema 
pirolítico) conseguem melhores resultados, pois 
mantém o interior do forno em perfeito estado.
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TFT 5“ TFT 4“ TOUCH CONTROL DISPLAY LED TOUCH CONTROL  
DISPLAY DIGITAL TOUCH CONTROL DISPLAY LED MECÂNICO ANALÓGICO MECÂNICO
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Fornos   
Consomem menos, são precisos
e muito fáceis de usar

IOVEN HLB 860

HLB 860 P HLB 840 P HLB 840 P BRANCO

HLB 840 HLB 840  BRANCO HL 940

HL 45.15

HSB 645

HLB 830 

HSB 635 P HSB 630 P BRANCO HSB 630 P PRETO

HSB 635 HSB 630 BRANCO HSB 630 PRETO
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TFT 5“ TFT 4“ TOUCH CONTROL DISPLAY LED TOUCH CONTROL  
DISPLAY DIGITAL TOUCH CONTROL DISPLAY LED MECÂNICO ANALÓGICO MECÂNICO
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HBB 435

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. 
Para quem não se conforma em ser como a maioria.

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo e para todos. 
Máxima eficácia em qualquer situação.

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter 
um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

HSB 615 HSB 610 BRANCO HSB 610 PRETO HS 900

HR 750

HE 615 ME

HBB 605

HBB 535 HBB 510 BRANCO HBB 510 PRETO

HE 435 ME
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Para os que não se conformam em ser como  
a maioria e procuram, para além da facilidade de 
manuseamento e precisão, refletir a sua personalidade.

As suas receitas cumprem  
os seus desejos
Como se houvesse sempre 
um chef em sua casa! É 
assim que o fazem sentir 
os fornos . Até 50 
receitas pré-programadas. 
Prepare os ingredientes e o 
forno ajustará a temperatura 
e a função necessárias 
automaticamente.

Está no ponto?

Com a sonda de alimentos 
poderá escolher o ponto 
em que realmente aprecia 
a sua carne assada. Assim, 
o resultado desejado é 
garantido. Sem necessitar 
de fazer incisões na peça de 
carne, nem esperar pelo final 
para ver o resultado.

Cozinhar a baixa 
temperatura.

Como cozinham os 
profissionais. A função  
SlowCook é a técnica mais 
eficiente para destacar os 
sabores e texturas da suas 
receitas. 
Uma funcão que não o irá 
deixar de surpreender.

Gama Maestro: 
Para os que vão um passo  
mais além

Fornos com ecrã TFT 5” e 4” a cores
Os novos fornos  respondem ao seus desejos. 
São capazes de guiá-lo passo-a-passo oferecendo-lhe o máximo controlo e precisão, 
graças ao seu ecrã a cores de 5“ ou 4“.
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Antes de tudo, suavidade

O sistema SoftClose
permite a abertura  
e fecho suave da porta  
com segurança e 
comodidade.

Máxima segurança e limpeza

O sistema de segurança de 4 
vidros Cool Touch System® 
evita queimaduras.
Os vidros e a porta 
são completamente
removíveis, contribuindo
assim para a limpeza total 
do forno.

Visibilidade total

O led lateral do forno  
iOven oferece uma excelente 
visão dos alimentos.
E se os quiser provar, pode 
extrair com a máxima  
segurança e suavidade a 
bandeja com o auxílio das 
guias telescópicas “Plus”.

Mínimo consumo garantido

Reduza o tempo  
de aquecimento sem 
consumo de energia 
adicional.
Quer economizar mais?  
Modelos com desligar  
automático ao abrir  
a porta.
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IOVEN INOX

FORNO IOVEN —MAESTRO

NOVIDAD
E

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha
Suportes laterais cromados com 2 guias telescópicas com extração plus, 
5 alturas de cozinhado
18 funções
Assessor pessoal de cozinhado (50 receitas pré-programadas)
Sistema de limpeza Teka Hydroclean®
Display a cores TFT 5” 
Painel Touch Control multifunções com programação de início e fim de 
cozinhado
Proposta automática de temperatura e tempo segundo função 
selecionada 
Função de cozinhado por sonda de alimentos
Função Slowcook
Aquecimento rápido automático
Função manutenção de calor
Função cozer pão
Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos
Grill rebatível
Bandeja rasa e profunda esmaltadas, bandeja multicook e duas grelhas 
reforçadas (bandejas e grelhas com retenção de segurança)
Dupla iluminação lateral LED 
Porta em vidro triplo, interior em vidro
Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close 
Ventilação tangencial
Saída de vapores pela parte superior da porta
Desligar de segurança com abertura da porta
Capacidade: 70 litros
Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto  
CÓDIGO 41560160 | EAN: 8421152148976 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

IOVEN, O FORNO TÁTIL

Pensado para compartilhar os seus desejos; 
especialmente concebido para aqueles que têm um dom 
especial para a cozinha, com as suas funções inovadoras, 
ou para os que não querem complicar e preferem colocar 
em prática as 50 receitas inseridas no próprio forno, 
deixando-se guiar, durante todo o tempo de cozinhado, 
pelo equipamento.

Bandeja Multicook

Para cozinhar vários 
alimentos ao mesmo 
tempo. Permite cozinhar 
a vapor na bandeja ou na 
grelha.
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Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia teles- 
cópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolí-
tica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes 
do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço 
inoxidável com frente em cor preto | Painel Touch Control com programa-
ção de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segu-
rança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmal-
te pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação 
superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro 
vidros, interior em vidro | Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close 
| Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte 
superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto  
CÓDIGO 41566010 | EAN: 8421152148808 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HLB 840 P 
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Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia teles- 
cópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolí-
tica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes 
do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço 
inoxidável com frente em cor branca | Painel Touch Control com programa-
ção de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segu-
rança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmal-
te pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação 
superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro 
vidros, interior em vidro | Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close 
| Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela parte 
superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro branco  
CÓDIGO 41566011 | EAN: 8421152148815 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HLB 840 P

 
falta
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Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções 
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 2 guias teles-
cópicas, 1 com extração plus, 5 alturas de cozinhado | 12 funções | Assessor 
pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas) | Sistema de auto lim-
peza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise 
ou cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço 
inoxidável retroiluminados com frente em cor preto | Display a cores TFT 
4” | Painel Touch Control multifunções com programação de início e fim de 
cozinhado | Proposta automática de temperatura e tempo segundo função 
selecionada | Função Slowcook | Aquecimento rápido automático | Bloqueio 
de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em 
esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Ilumi-
nação superior | Cavidade interior esmaltada especial pirólise | Porta com 
quatro vidros, interior em vidro | Sistema de abertura e fecho da porta Soft 
Close | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela 
parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto  
CÓDIGO 41566020 | EAN: 8421152148822 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HLB 860 P

 
falta

icono         

        

NOVIDAD
E

NOVIDAD
E

NOVIDAD
E

FORNOS PIROLÍTICOS —MAESTRO
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FORNOS —MAESTRO

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópi-
ca, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® 
| Comandos em aço inoxidável com frente em cor branca | Painel Touch 
Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido 
| Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | 
Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de seguran-
ça) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação 
dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 
litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro branco  
CÓDIGO 41560071 | EAN: 8421152148501 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HLB 840 

    

     

   

Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia 
te-lescópica, 5 alturas de cozinhado | 6 funções | Sistema de limpeza Teka 
Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel 
Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento 
rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja 
profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação supe-
rior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de 
vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação 
energética A+.

Cor Inox - vidro preto  
CÓDIGO 41560060 | EAN: 8421152148570

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HLB 830

     

    

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia teles-
cópica, 5 alturas de cozinhado | 12 funções | Assessor pessoal de cozinhado 
(20 receitas pré-programadas) | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | 
Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Display a cores TFT 
4” | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | 
Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada | 
Função Slowcook | Aquecimento rápido automático | Bloqueio de segurança 
para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | Bandeja profunda esmal-
tada e grelha reforçada (com retenção de segurança) | Iluminação superior | 
Porta em vidro triplo, interior em vidro | Sistema de abertura e fecho da porta 
Soft Close | Ventilação tangencial | Saída de vapores pela parte superior da 
porta | Desligar de segurança com abertura da porta | Capacidade: 70 litros | 
Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto  
CÓDIGO 41560090 | EAN: 8421152148600 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HLB 860 

    

     

     

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia telescópi-
ca, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® 
| Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel Touch Control 
com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | 
Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Grill rebatível | 
Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de seguran-
ça) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação 
dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 
litros | Classificação energética A+.

Cor Inox - vidro preto  
CÓDIGO 41560070 | EAN: 8421152148587 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HLB 840 

    

     

  

NOVIDAD
E
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E
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Gama Total: 
Para os que exigem do forno 
tudo para todos
Para os que estão orgulhosos da sua casa e 
procuram estética, funcionalidade, confiança e 
especialmente, equilíbrio entre o desempenho 
e o consumo do equipamento.

Nova estética

A nova gama de fornos Total  
oferece a máxima precisão, graças ao 
seu fácil controlo, proporcionado pelo 
painel de comandos Touch Control com 
display em Led branco.
Modelos disponíveis em inox, cor branco 
e preto, com um novo puxador de 
alumínio, de linhas direitas e de toque 
suave que facilita a abertura da porta do 
forno.

A porta, que é de vidro e possui um 
detalhe fino em aço inoxidável, confere 
uma estética elegante ao forno e 
permite visualizar, a partir do exterior, o 
que está a ser cozinhado no seu interior.

FORNOS —TOTAL
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Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Multifunções 
Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado 
| 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático 
de segurança durante a pirólise ou antes do cozinhado | Sistema de limpeza 
Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor bran-
ca | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado 
| Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de 
comandos | Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha (com retenção 
de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial 
pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Ventilação tangencial 
de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capa-
cidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Branco   
CÓDIGO 41566051 | EAN: 8421152148877 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 630 P 

 
falta

icono     

     

  

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Multifunções
Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado 
| 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolítica (3 níveis) | Fecho automático 
de segurança durante a pirólise ou antes do cozinhado | Sistema de limpeza 
Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor pre-
ta | Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | 
Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de co-
mandos | Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha (com retenção 
de segurança) | Iluminação superior | Cavidade interior esmaltada especial 
pirólise | Porta com quatro vidros, interior em vidro | Ventilação tangencial 
de duas velocidades | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capa-
cidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Preto  
CÓDIGO 41566050 | EAN: 8421152148860 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 630 P

 
falta

icono     

     

   

Pirolítico + Hydroclean ®PRO - Multifunções 
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia teles- 
cópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de auto limpeza pirolí-
tica (3 níveis) | Fecho automático de segurança durante a pirólise ou antes 
do cozinhado | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço 
inoxidável com frente em cor preta | Painel Touch Control com programa-
ção de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segu-
rança para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda em esmalte 
pirolítico e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Cavi-
dade interior esmaltada especial pirólise | Porta com quatro vidros, interior 
em vidro | Ventilação tangencial de duas velocidades | Saída de vapores pela 
parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Inox   
CÓDIGO 41566060 | EAN: 8421152148884

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 635 P

 
falta

icono        

      

NOVIDAD
E

NOVIDAD
E

NOVIDAD
E

FORNOS PIROLÍTICOS —TOTAL
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Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia teles- 
cópica, 5 alturas de cozinhado | 8 funções | Sistema de limpeza Teka 
Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel 
Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento 
rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja 
profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação supe-
rior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de 
vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação 
energética A+.

Cor Inox  
CÓDIGO 41560140 | EAN: 8421152148952 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 635 

     

     

 

Teka Hydroclean ECO® - Multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia teles- 
cópica, 5 alturas de cozinhado | 6 funções | Sistema de limpeza Teka 
Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | 
Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bandeja 
profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação supe-
rior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de 
vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação 
energética A.

Cor Inox   
CÓDIGO 41560120 | EAN: 8421152148648 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 615

     

      

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados com 1 guia teles- 
cópica, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Sistema de limpeza Teka 
Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em cor preto | Painel 
Touch Control com programação de início e fim de cozinhado | Aquecimento 
rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos | Bandeja 
rasa e profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação 
superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída 
de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação 
energética A+.

Cor Inox   
CÓDIGO 41560150 | EAN: 8421152148969

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 645

       

      

NOVIDAD
E

NOVIDAD
E

NOVIDAD
E

FORNOS —TOTAL
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Teka Hydroclean ECO® - Multifunções
Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinha-
do | 6 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço 
inoxidável com frente em cor branco | Temporizador mecânico de fim de 
cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no 
painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com reten-
ção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em 
vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | 
Capacidade: 70 litros | Classificação energética A.

Cor Branco  
CÓDIGO 41560111 | EAN: 8421152148631 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 610 

     

    

Teka Hydroclean ECO® - Multifunções
Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 
6 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxi- 
dável com frente em cor preto | Temporizador mecânico de fim de cozi- 
nhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para crianças no painel 
de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segu-
rança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação 
dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 70 litros 
| Classificação energética A.

Cor Preto   
CÓDIGO 41560110 | EAN: 8421152148624 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 610

     

    

Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções
Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 
8 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço ino-
xidável com frente em cor branco | Painel Touch Control com programação 
de início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança 
para crianças no painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha 
(com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, 
interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior 
da porta | Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Branco  
CÓDIGO 41560131 | EAN: 8421152148662 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 630 

     

     

Teka Hydroclean ®PRO - Multifunções
Suportes laterais cromados com 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 
8 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço ino-
xidável com frente em cor preto | Painel Touch Control com programação de 
início e fim de cozinhado | Aquecimento rápido | Bloqueio de segurança para 
crianças no painel de comandos | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com 
retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior 
em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta 
| Capacidade: 70 litros | Classificação energética A+.

Cor Preto   
CÓDIGO 41560130 | EAN: 8421152148655 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HSB 630

     

     

NOVIDAD
E

NOVIDAD
E

NOVIDAD
E
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E

FORNOS —TOTAL
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FORNOS —EASY

Gama Easy: 
Para os que preferem 
descomplicar

Máxima simplificação

A nova gama de fornos Easy  
oferece a máxima facilidade de 
utilização, graças ao seu painel de 
comandos mecânico com temporizador.
Modelos disponíveis em inox, cor 
branco e preto com um puxador muito 
ergonómico que facilita a abertura 
da porta do forno.

Para os que procuram equipamentos sempre 
prontos a ajudar nas tarefas mais simples,
da forma mais segura e económica possível.

Hydroclean® ECO ajuda-o na limpeza. 
A opção manual mais ecológica. Coloque água 
sobre um pano na cavidade e selecione a função 
resistência inferior a 90º C, durante 4 minutos. 
Espere 20 minutos e está pronto a limpar!
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Teka Hydroclean ECO® - Multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozi-
nhado | 6 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Temporizador 
mecânico de fim de cozinhado | Comandos em aço inoxidável com frente em 
cor preto | Aquecimento rápido | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com 
retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior 
em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta 
| Capacidade: 70 litros | Classificação energética A.

Cor Inox  
CÓDIGO 41560050 | EAN: 8421152148945 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HBB 605 

     

    

Teka Hydroclean ECO® - Convencional
Aço inoxidável anti mancha | Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozi-
nhado | 3 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em 
aço inoxidável com frente em cor preto | Temporizador mecânico de fim de 
cozinhado | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de seguran-
ça) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação 
dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 76 
litros | Classificação energética A.

Cor Inox   
CÓDIGO 41560040 | EAN: 8421152148938 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HBB 535

     

  

Teka Hydroclean ECO® - Convencional
Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 3 funções | Sistema de 
limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em 
cor branco | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Bandeja profunda 
esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta 
de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela 
parte superior da porta | Capacidade: 76 litros | Classificação energética A.

Cor Branco  
CÓDIGO 41560031 | EAN: 8421152148921 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HBB 510

    

Teka Hydroclean ECO® - Convencional
Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado | 3 funções | Sistema de 
limpeza Teka Hydroclean® | Comandos em aço inoxidável com frente em 
cor preto | Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Bandeja profunda 
esmaltada e grelha (com retenção de segurança) | Iluminação superior | Porta 
de vidro duplo, interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela 
parte superior da porta | Capacidade: 76 litros | Classificação energética A.

Cor Preto   
CÓDIGO 41560030 | EAN: 8421152148914 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HBB 510

    

NOVIDAD
E
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E

NOVIDAD
E
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E

FORNOS —EASY
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Convencional
Aço inoxidável anti mancha | 3 funções | Comandos em aço inoxidável com 
frente em cor preto | Bandeja profunda esmaltada e grelha (com reten-
ção de segurança) | Iluminação superior | Porta de vidro duplo, interior em 
vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior da porta | 
Capacidade: 72 litros | Classificação energética A.

Cor Inox  
CÓDIGO 41560010 | EAN: 8421152148891 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    559 mm

HBB 435

    

NOVIDAD
E

FORNO —EASY

ACESSÓRIOS

As guias telescópicas opcionais podem ser instaladas nos fornos
com guias cromadas ou sistemas de guias telescópicas de série.

KIT GUIAS TELESCÓPICAS 2 ALTURAS
CÓDIGO: 41599010 | EAN: 8421152150160

KIT GUIAS TELESCÓPICAS 1 ALTURA
CÓDIGO: 41599011 |  EAN: 8421152150177 

KIT MULTICOOK
CÓDIGO: 41599012 |  EAN: 8421152150184 

TABULEIRO ANTI-ADERENTE EM ALUMÍNIO
CÓDIGO: 41599013 |  EAN: 8421152150191 

BANDEJA PROFUNDA EM ESMALTE PIROLÍTICO

BANDEJA RASA EM ESMALTE PIROLÍTICO

BANDEJA PROFUNDA ESMALTADA

BANDEJA RASA ESMALTADA

FORNOS
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FORNO COMBO

Forno Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha
Comandos pulsantes
Display digital
Ventilação forçada
Bloqueio de segurança para crianças no painel de comandos
Classificação energética A (na cavidade superior).

CAVIDADE SUPERIOR:
Forno multifunções
5 funções
Capacidade: 38 litros
Painel de comandos Touch Control com programação de início e fim de 
cozinhado
Grill
4 alturas de cozinhado
Bandeja rasa, profunda e grelha reforçada.

CAVIDADE INFERIOR:
Forno convencional
4 funções
Capacidade: 18 litros
Grill na parte superior e inferior
Sistema de extração completa, 1 altura de cozinhado
Desligar de segurança com abertura da porta | Interior em aço inoxidável.

Cor Inox 
CÓDIGO 150283 | EAN: 8421152100400

Medidas exteriores
 595mm    595 mm    562 mm

HL 45.15

     

    

DUAS CAVIDADES,  
MILHARES DE POSSIBILIDADES

Com o forno Combo pode cozinhar diferentes pratos ao 
mesmo tempo sem misturas de odores e sabores, graças 
às suas cavidades distintas de 45 cm e 15 cm que ocupam 

o mesmo espaço que um forno standard.

Poupará tempo e energía preparando, ao mesmo tempo, 
um assado para os convidados e pizza para os mais 
pequenos.

ACESSÓRIOS

KIT PEDRA COZINHA PARA COMBO
CÓDIGO: 890303 | EAN: 8421152054673 

PEDRA PIZZA COMBO
CÓDIGO: 890297 |  EAN: 8421152110591 



23

FORNOS 900

Teka Hydroclean ®PRO - Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha | 2 guias telescópicas, 1 com extração plus | 9 
funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® | Comandos pulsantes e 
display digital | Painel de comandos Touch Control com programação de iní-
cio e fim de cozinhado | Bloqueio de segurança para crianças no painel de 
comandos | Grill rebatível | Bandeja profunda esmaltada e grelha | Dupla ilu-
minação lateral | Porta em vidro triplo, interior em vidro | Ventilação forçada 
| Saída de vapores pela parte superior da porta | Desligar de segurança com 
abertura da porta | Capacidade: 77 litros | Classificação energética A.

Cor Inox  
CÓDIGO 150262 | EAN: 8421152088913 

Medidas exteriores
 480 mm    890 mm    560mm

HL 940

        

      

Teka Hydroclean ECO® - Multifunções
Aço inoxidável anti mancha | 7 funções | Sistema de limpeza Teka Hydroclean® 
| Temporizador mecânico de fim de cozinhado | Piloto indicativo de funciona-
mento | Grill rebatível | Guias cromadas, 5 alturas de cozinhado | Bandeja pro-
funda e grelha | Dupla iluminação lateral | Porta interior em vidro | Ventilação 
forçada | Saída de vapores pela parte superior da porta | Capacidade: 77 litros 
| Classificação energética A.

Cor Inox   
CÓDIGO 150291 | EAN: 8421152121900 

Medidas exteriores
 480 mm    890 mm    560 mm

HS 900

       

    

Na Teka eliminámos a barreira 
do espaço nos nossos fornos 
com a criação da gama de 
fornos de 90 cm. Fornos 
exclusivos que permitem 
cozinhar grandes quantidades 
de alimentos, apenas tem 
que se preocupar com os 
ingredientes perfeitos. 

Gama 900: Cozinhar à grande
Grandes fornos para os momentos inesquecíveis.
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FORNO RÚSTICO E GÁS

Turbo multifunções
2 guias telescópicas, 5 alturas de cozinhado | 9 funções | Capacidade: 57 litros 
| Relógio analógico com programador de início e fim de cozinhado | Piloto 
indicativo de funcionamento | Grill rebatível | Bandeja rasa, profunda e grelha 
| Porta interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte 
superior da porta | Desligar de segurança com abertura da porta | Classificação 
energética A.

Cor Antracite  
CÓDIGO 150272 | EAN: 8421152088456 
 
 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    562 mm

HR 750

     

     

 

Se está a planear decorar ou 
remodelar a sua casa, porque não 
optar por um ambiente íntimo e 
acolhedor como o desta gama 
rústica? O Estilo Rústico transporta-
nos imediatamente para a mesma 
simplicidade e tranquilidade que nos 
lembra a vida rural e que entendemos 
como um refúgio das pressões do 
ritmo de vida atual.

Quando a cozinha se converte 
no centro da nossa vida familiar, 
das nossas reuniões, dos nossos 
encontros, é quando o estilo rústico 
se converte numa das melhores 
opções.

Estilo Rústico: A escolha perfeita 
para um ambiente íntimo  
e acolhedor

COMBINAÇÃO PERFEITA

EXAUSTOR DMR 975

PLACA CGW LUX 60 4G  
AI AL CI
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 FORNO A GÁS E FORNOS POLIVALENTES

Convencional
Aço inoxidável anti mancha | 3 funções | Capacidade: 57 litros | Piloto indicativo 
de funcionamento | Bandeja rasa | Porta com vidro duplo | Saída de vapores 
pela parte superior da porta | Ventilação dinâmica | Classificação energética 
A | Forno polivalente incorpora comandos para controlo da placa de encastrar.

Cor Inox   
CÓDIGO 150285 | EAN: 8421152100622 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    512 mm

HE 435 ME 

   

Multifunções
Aço inoxidável anti mancha | 1 guia telescópica, 5 alturas de cozinhado | 5 
funções | Capacidade: 57 litros | Temporizador mecânico de fim de cozi- 
nhado | Piloto indicativo de funcionamento | Bandeja profunda e grelha | Porta 
interior em vidro | Ventilação dinâmica | Saída de vapores pela parte superior 
da porta | Classificação energética A | Forno polivalente incorpora comandos 
para controlo da placa de encastrar.

Cor Inox   
CÓDIGO 150269 | EAN: 8421152088449 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    562 mm

HE 615 ME

    

   

MÚLTIPLAS 
COMBINAÇÕES

Com o sistema polivalente 
da Teka, nunca um conjunto 
combinou tão bem. A gás ou 
vitrocerâmica, multifunções 
ou convencional, a escolha é 
sua.
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PL ACAS SEM COMANDOS PARA FORNOS POLIVALENTES

Placa vitrocerâmica
Elementos calor: Um elemento ultra rápido High-Light Ø 145 mm | Dois 
elementos ultra rápidos High-Light Ø 180 mm | Um elemento de duplo 
circuito High-Light Ø 120/210 mm | Indicadores de calor residual | Mode-
lo com aro exterior | Potência máxima total: 6.900 W | Combinável em Set 
com os fornos HE 615 ME e HE 435 ME.

Cor Inox   
CÓDIGO 130085 | EAN: 8421152021781 

Medidas exteriores
 510 mm    590 mm  

VT N DC

 

Placa vitrocerâmica
Elementos de calor: Dois elementos rápidos High-Light Ø 145 mm | Um 
elemento rápido High-Light Ø 180 mm | Um elemento rápido High-Light  
Ø 210 mm | Indicadores de calor residual | Modelo com aro exterior | Potên-
cia máxima total: 6.300 W | Combinável em Set com os fornos HE 615 ME 
e HE 435 ME.

Cor Aro inox  
CÓDIGO 130132 | EAN: 8421152027912 

Medidas exteriores
 510 mm    600 mm   

VTC B

 

Placa de cozinha a gás (butano/propano ou natural)
Superfície de vidro temperado | Grelhas de fundição individuais | Acende-
dor elétrico integrado no queimador, com acionamento em cada comando 
| Segurança Auto-Lock para, na eventualidade de a chama se apagar, cortar 
o gás | Modelo sem aro exterior | Combinável em Set com os fornos HE 615 
ME e HE 435 ME

Cor Vidro (Gás Butano)  
CÓDIGO 130129 | EAN: 8421152027868 
Cor Vidro (Gás Natural)  
CÓDIGO 130187 | EAN: 8421152027875

Medidas exteriores
 510 mm    600 mm  

CGC 4G AI AL 

  

Placa de cozinha a gás (butano/propano ou natural)
Superfície de vidro temperado | Grelhas de fundição individuais | Acende-
dor elétrico integrado no queimador, com acionamento em cada coman-
do | Segurança Auto-Lock para, na eventualidade de a chama se apagar, 
cortar gás | Modelo com aro exterior | Combinável em Set com os fornos  
HE 615 ME e HE 435 ME

Cor Aro inox (Gás Butano)  
CÓDIGO 130257 | EAN: 8421152066492 
Cor Aro inox (Gás Natural)  
CÓDIGO 130258 | EAN: 8421152066508

Medidas exteriores
 510 mm    590 mm  

CG.1 4G AI AL
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FORNO A GÁS E FOGÕES

Fogão a gás
Placa a gás butano: superfície esmaltada | Queimadores a gás: um queimador 
auxiliar, 1,00 kW; dois queimadores semirrápidos, 1,75kW e um queimador 
rápido, 2,7 kW | Grelhas esmaltadas | Auto-Lock | Forno a gás: 3 alturas de cozi-
-nhado e 2 funções de cozinhado; queimador superior e inferior | Capacidade: 
53 litros | Grelha e bandeja esmaltadas | Porta de vidro duplo | Sistema de 
evacuação de gases integrado | Cavidade interior esmaltada | Gaveta de 
armazenamento debaixo do forno | Pés reguláveis em altura | Inclui tampa 
| Classificação energética: B.

Cor Branco   
CÓDIGO 260002 | EAN: 84211521107750 

Medidas exteriores
 850/905 mm    500 mm    605 mm

FS 501 4GG W LPG

Fogão elétrico
Placa vitrocerâmica: 4 zonas cozinhado ultrarrápidas High Light (Ø 140, 140, 
180, 180 mm) | Pilotos indicativos de funcionamento | Forno elétrico con-
vencional: 3 alturas de cozinhado e 2 funções de cozinhado | Capacidade: 
53 litros | Grill elétrico | Grelha e bandeja esmaltadas | Porta de vidro duplo 
| Sistema de evacuação de gases integrado | Cavidade interior esmaltada 
| Gaveta de armazenamento debaixo do forno | Pés reguláveis em altura | 
Classificação energética: B.

Cor Branco    
CÓDIGO 260001 | EAN: 8421152110782 

Medidas exteriores
 850/905 mm    500 mm    605 mm

FS 501 AVE W 

Turbo multifunções
Aço inoxidável anti mancha | Painel de comandos mecânico | Capacidade: 59 
litros | 2 funções | Grill elétrico | Ventilação forçada | Painéis catalíticos | Porta 
de vidro duplo | Guias cromadas: 5 alturas de cozinhado | Bandeja profunda 
e grelha | Queimador com acendedor automático e sistema de segurança.

Cor Inox Butano  
CÓDIGO 150275 | EAN: 8421152068656 
Cor Inox Natural  
CÓDIGO 150276 | EAN: 8421152068847 

Medidas exteriores
 595 mm    595 mm    562 mm

FGE 724
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FORNOS

MODELOS IOVEN
 
HLB 860 P

 
HLB 840 P

 
HLB 860

 
HLB 840

 
HLB 830

HSB 635 P
HSB 630 P HSB 645

HSB 635
HSB 630

Dimensões interiores

Altura (mm)

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Capacidade líquida/bruta (litros)

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

Características técnicas

Tensão (V)

Potência máxima total (W)

Comprimento do cabo conexão (cm)

220-240

3.198

150+ficha

220-240

3.552

150+ficha

220-240

3.552

150

220-240

3.215

150+ficha

220-240

3.215

150

220-240

2.615

150

220-240

3.552

150

220-240

3.215

150

220-240

2.615

150

Consumos elétricos

Resistência inferior (W)

Resistência grill (W) / maxigrill (W)

Resistência superior + inferior (W)

Resistência turbo (W)

Motor turbo (W)

Iluminação interior (W)

Motor ventilação de refrigeração (W)

1.150

1.100/2.500

2.550

2.000

22

4 x 2 LED

18

1.050

1.050/2.450

2.450

2.000

25

25

30

1.050

1.050/2.450

2.450

2.000

25

25

30

1.150

1.100/2.500

2.550

2.000

22

25

18

1.150

1.100/2.500

2.550

2.000

22

25

18

1.150

1.400

2.550

–

22

25

18

1.050

1.050/2.450

2.450

–

25

25

30

1.150

1.100/2.500

2.500

2.000

22

25

18

1.150

1.100/2.500

2.500

–

22

25

18

Sistemas de segurança

Desligar automático com abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Protetor de grill

Guias reforçadas

N.º vidros da porta

√

√

√

√

3

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

3

–

√

√

√

2

–

√

√

√

2

√

√

√

√

4

–

√

√

√

2

–

√

√

√

2

Classe de eficiência energética 

Eficiência energética (1) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

MODELOS
HSB 615
HSB 610

 
HBB 605

HBB 535
HBB 510 HBB 435

 
COMBO 
45.15

 
HL 940

 
HS 900

Dimensões interiores

Altura (mm)

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Capacidade líquida/bruta (litros)

367

475

405

70 / 71

367

475

405

70 / 71

367

475

441

76 / 77

367

465

441

72 / 75

215 / 117

452 / 418

395 / 368

38-18 / 

48-31

318

639

380

77 / 91

318

639

380

77 / 91

Características técnicas

Tensão (V)

Potência máxima total (W)

Comprimento do cabo conexão (cm)

220-240

2.615

150

220-240

2.615

150

220-240

2.593

150

220-240

2.593

150

220-240

2.505 / 3.643

200

220-240

3.553

190+ficha

220-240

2.848

110

Consumos elétricos

Resistência inferior (W)

Resistência grill (W) / maxigrill (W)

Resistência superior + inferior (W)

Resistência turbo (W)

Motor turbo (W)

Iluminação interior (W)

Motor ventilação de refrigeração (W)

1.150

1.400

2.550

–

22

25

18

1.150

1.400

2.550

–

22

25

18

1.150

1.400

2.550

–

–

25

18

1.150

1.400

2.550

–

–

25

18

1.050 / 1.800

1.400 / 1.800

2.450 / 3.600

– / –

30 / –

25 / 25

18 / –

1.055

1.700/2.750

2.105

2.400

30

25 + 25

18

1.055

1.700/2.750

2.105

–

30

25 + 25

18

Sistemas de segurança

Desligar automático com abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Protetor de grill

Guias reforçadas

N.º vidros da porta

–

–

√

√

2

–

–

√

√

2

–

–

√

√

2

–

–

√

√

2

– / √ 

√ / √ 

√  / –

√ / √ 

2 / 2

√

√

√

√

3

√

–

√

√

3

Clase de Eficiência energética

Eficiência energética(1) A A A A A / – A A
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FORNOS

MODELOS FGE 724
 
HE 615 ME

 
HE 435 ME

Dimensões interiores

Altura (mm)

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Capacidade líquida/bruta (litros)

365

410

395

57

313

455

396

57 / 65

313

450

409

57 / 65

Características técnicas

Tensão (V)

Potência máxima total (W)

Comprimento do cabo conexão (cm)

220-240

1.370

–

220-240

2.623

–

220-240

2.593

Consumos elétricos

Resistência inferior (W)

Resistência grill (W) / maxigrill (W)

Resistência superior + inferior (W)

Resistência turbo (W)

Motor turbo (W)

Iluminação interior (W)

Motor ventilação de refrigeração (W)

–

1.350/–

–

–

–

15

15

1.150

1.400

2.550

30

25

18

1.150

1.400/–

2.550

–

–

25

18

Sistemas de segurança

Desligar automático com abertura da porta

Bloqueio de segurança para crianças

Protetor de grill

Guias reforçadas

N.º vidros da porta

–

–

–

–

2

–

–

√

√

2

–

–

√

–

2

Classe de eficiência energética 

Eficiência energética (1) A A A

PLACAS POLIVALENTES

MODELOS VT N DC
 
VTC B

CGC 4G  
AI AL

CG.1 A4 
AI AL

Dimensões interiores

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Altura (mm)

570

492

115

580

492

115

580

492

115

570

492

115

Características técnicas

Tensão (V)

Frequência (Hz)

Potência máxima total (W)

Cabo de ligação (cm)

Comandos de ligação cardan (cm)

230

50/60

6.900

90

√

230

50/60

6.300

90

√

–

–

–

–

√

–

–

–

–

√

Características de gás

Potência (V)

Funcionamento com gás butano, propano ou natural

–

–

–

–

7,5

√

7,5

√

Elementos de calor

Duplo circuíto High-Light Ø 120/210, 700/2.100 W

High-Light Ø 210, 2.100 W

High-Light Ø 180, 1.800 W

High-Light Ø 160, 1.500 W

High-Light Ø 145, 1.200 W

Queimador de gás rápido, 3,00 kW

Queimador de gás semirrápido, 1,75 kW

Queimador de gás auxiliar, 1,00 kW

1

–

2

–

1

–

–

–

–

1

1

–

2

–

–

–

–

1

2

1

–

1

2

1

–

1

2

1

–

1

2

1

Acabamento da placa

Placa de cantos arredondados

Placa retangular

Aro inox

Sem aro exterior

√

–

√

–

–

√

√

–

–

√

–

√

√

–

√

–

MODELOS FS 501 4VE W
FS 501 4GG W 
LPG

Dimensões de encastre no móvel

Altura (mm)

Largura (mm)

Profundidade (mm)

Capacidade líquida/bruta (litros)

605

850-905

500

49 / 53

605

850-905

500

46 / 53

Consumos elétricos

Potência nominal máxima elétrica (W)

Potência nominal máxima gás (W)

Resistência inferior (W)

Resistência superior + inferior (W)

Resistência grill: normal/maxigrill (W)

Iluminação interior (W)

Placa ultrarrápida High light Ø 180 mm (W)

Placa ultrarrápida High light Ø 140 mm (W)

Queimador de gás rápido (W)

Queimador de gás semirrápido (W)

Queimador de gás auxiliar (W)

7.680

–

1.100

–

1.850

25

1.700

1.200

–

–

–

–

10.500

–

3.300 (gás)

–

–

–

2.700

1.750

1.000

Sistemas de segurança

Desligar automático de segurança

Segurança por termopar

Protetor de grill

N.º de vidros na porta

–

–

–

2

–

√

–

2

Classe de eficiência energética 

Eficiência energética (1) B B

 
FS 501 AVE W

850

500

605

 
FS 501 4CG W LPG

850

500

605
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DESENHOS DE ENCASTRE FORNOS

 
HL 45.15

 
HR 750

IOVEN 
HLB 860 
HLB 840 
HLB 830 
HSB 645 
HSB 635 
HSB 615 
HSB 630 
HSB 610 
HBB 605 
HBB 535 
HBB 435 
HBB 510 
HBB 490 

 
HL 940 · HS 900

mín
590

mín 580 600

537

22

595

547

570

156

560-568

595

mín 10

60-100

490

mín
600

mín 580 600

540

22

595

595
530

558-564

585

138
mín
600

mín 580 600

540

22

595

595
483

558-564

564

67

mín 550

90

475 860 844

538
22

480

890

470

 
FGE 724

600

558
-56

8

mín.600

540

595

59
5

22

60-100

mín.580

 
HE 615 ME

 
HE 435 ME

HLB 860 P 
HLB 840 P 
HSB 635 P 
HSB 630 P 
 

mín
590

mín 580 600

537

22

595

547
570

156

560-568

595

mín 10

600

558
-56

8

mín.600

mín. 580

595

540 595

22

484

600

558
-56

8

mín.600

mín. 580

595

490 595
22

484



www.teka.com

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, 
descrições e ilustrações expostos no presente folheto têm carácter meramente ilustrativo. Os mesmos podem ser alterados ou anulados, em qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio, de acordo com 
as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular.
A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transcrição ou impressão. Aconselhamos que para uma correta instalação 
e utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e as siga em conformidade.


