
Основен диск KANEFUSA Board Pro NEO 
D300x3,2x30 mm Z96

Японска прецизност на изработка - контрол на качеството през целия     
цикъл на производство - перфектно балансирано тяло – патентована 

структура на твърдата сплав - заточване на зъбите с огледален финиш.

изглед на режещ зъб под микроскоп

други марки KANEFUSA

Диамантен подрезвач

Съставен - D120x2,8/3,6х20 мм. Z12+12

Изработен в Италия по задание на Тека ООД.
Високо качество на поликристалния диамант на зъбите.

До 40 пъти по-дълъг живот от изпълненията с твърдосплавни зъби.

Перфектната комбинация!
Предложението ни е плод на дългогодишен опит, задълбочени 

проучвания и тестови изпитания. Параметрите на инструментите са 
избрани така, че да покрият нуждите на 90% от използваните 

форматно-разкройващи циркуляри в България. 
Доверете ни се!



„С напредване на технологиите в световен мащаб, все повече
производители инвестират в покупка на високотехнологично
оборудване – CNC oбработващи центри, пакетно-разкройващи
циркуляри, пробивни машини и др. То обаче, не би било ефективно
без инструментална екипировка, подходящо избрана за съответното
предназначение и използвана с правилните параметри на работа.
И тук идва нашата роля. Дългогодишният ни опит в бранша
позволява да подбираме точните инструменти, поддържайки най-
широко разнообразие в необходимите за пазара складови
наличности. Партньори са ни доказани европейски и световни
производители, гарантиращи качество от най-висок клас. Това
прави от Тека ООД доказан, коректен и надежден партньор, воден в
работата си от основните правила – професионализъм, уваженение,
обучение, развитие ....“

Ал. Методиев 
Продуктов 
мениджър

Очакваме Ви!
София - Централен склад и офис: 
Гр. София, Инд. зона "Гара Искър" 2,                                
ул. 5010, 1; тел: 02 8078961;   
e-mail: tools@teka-bg.com
web: www.teka-bg.com

София, магазин 
Южен парк:            
ж.к. "Гоце Делчев",    
ул. "Луи Айер",          
бл. 256А;                 
тел. 02 9681963; 
tekasouth@teka-bg.com

София, магазин 
Люлин:                      
ж.к. "Люлин", бул. 
“Панчо Владигеров”
сграда - Мебелна къща; 
тел. 02 9252122;
tekalulin@teka-bg.com

София, магазин      
Гео Милев:                      
ж.к. "Гео Милев",       
ул. "Гео Милев” No. 28 
тел. 02 8720810;

tekagm@teka-bg.com

Пловдив, магазин 
Пловдив:                  
ул. "Константин 
Величков", 6;         
тел. 0888218299; 

tekapl@teka-bg.com

От създаването си през 1993 г. Тека ООД се развива с амбицията да е винаги близо до
своите клиенти, с всичко ново и актуално в областта на мебелното производство. За
постигането на тази цел, в търговските, функционалните и сервизните подразделения
работят над 30 служители-професионалисти. Зад нас са близо 30 първокласни
производители и доставчици на оборудване, машини, инструменти, материали, аксесоари,
консумативи за мебелно производство, външно и вътрешно обзавеждане.

Благодарение на лоялна политика, коректност, постояни усилия за усъвършенстване и
развитие, Тека ООД изгради дистрибуционна мрежа, покриваща цялата територия на
страната, която обслужва и се ползва с доверието на разнообразни целеви групи клиенти:
от големи производители до крайни клиенти-любители.

Доверете се и Вие на нас и нашите партньори:
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