
МОЩНИ И НАДЕЖДНИ МАШИНИ
Моделите са конструирани така, че да покрият всички изисквания за лесна и прецизна 
работа. Окомплектовката позволява използване на цялата гама специализирани 
инструменти, което означава фрезови операции с неограничени възможности.

МАСИ ЗА СТАЦИОНАРНА РАБОТА
Превърнете вашата ръчна оберфреза в стационарна машина. Специализираната маса е 
окомплектована с всичко необходимо за перфектно фрезоване. Реглаж на дълбочината 
през плота и смяна на инструмента без демонтаж на машината. Прецизен успореден 
линеал, гребен притискач, извод за аспирация, авариен стоп бутон, плот с фенолово 
покритие. Сега може да творите, отдавайки се на работата.

ШАБЛОНИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Не слагайте граници на въображенето си. Иновативни шаблони и  
принадлежности разширяват възможностите за произодство.

Изберете от най-широката гама режещи инструменти  
на европейския и световен пазар.

ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ СЪС CMT
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ!
ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ, ВСИЧКО НЕОБХОДИМО 
ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА ФРЕЗОВАНЕ.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА 

video



От създаването си през 1962 г. до днешни дни 
производството на продукти CMT е локализирано в 
Италия. Като при всяка новосъдадена фирма, в началото 
е било трудно, а напредъкът – плавен, но постоянен. Сега 
обаче, всеки майстор-дърводелец по целия свят знае, 
че оранжевият цвят означава инструмент CMT, a CMT 
означава качество.

Качеството на CMT е плод на постоянна инвестиция 
и надграждане на поточнте производствени линии с 
най-модерните и високотехнологични CNC машини и 

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

Доверете се и Вие на нас и на нашите партньори:
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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” 28
тел. 02 8720810;
tekagm@teka-bg.com

Пловдив, магазин 
Пловдив:
ул. “Константин 
Величков” 6;
тел.: 0888218299;
tekapl@teka-bg.com

софтуери. Преди да стигне до Вас, всеки инструмент е внимателно 
проверен от висококвалифицирани специалисти, така че да се отдадете 
на същинската работа.


