NOWOŚĆ !

TECEfloor - wodne ogrzewanie podłogowe

TECEfloor - kompletny system

TECEfloor SLQ wszystko przemyślane,
sprawdzone i dopasowane
TECEfloor - nowy system ogrzewania podłogowego TECE
Firma TECE proponuje nowy, udoskonalony program do wodnego
ogrzewania podłogowego.
TECEfloor to kompleksowa oferta dla profesjonalistów.

TECEfloor jest kompletnym systemem
Asortyment obejmuje następujący program: rury, akcesoria,
rozdzielacze oraz system sterowania.

TECEfloor oparty jest na jakości
Wszystkie komponenty systemu są wyselekcjonowane
z najwyższą uwagą, aby zagwarantować 100 % kompatybilność
systemu.

SLQ “Silver Line Quality”
Wysoki standard jakości jest oznaczony znakiem “Silver Line
Quality” (SLQ). Oznacza to sprawdzoną jakość oraz
gwarantuje kompatybilność wszystkich elementów
systemu TECEfloor.

TECEfloor - asortyment rur

W fabrykach TECE produkowane
są zarówno rury wielowarstwowe,
jak i monolityczne na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych.
Oferowane rury w systemie TECEfloor
dostępne są w średnicach
16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm
20 x 2,0 mm.

TECEfloor - rury grzewcze
SLQ - rura do ogrzewania podłogowego PE-RT typ 2
nieusieciowany materiał ze zdecydowanie lepszymi
właściwościami technicznymi niż rury PE-RT typ 1
SLQ - rura do ogrzewania podłogowego PE-RT/Al/PE
wielowarstwowa rura ze specjalną wkładką aluminiową
nadającą jej unikatowe własności plastyczne
podczas układania w ogrzewaniu podłogowym

TECEfloor - rozdzielacze

Grupa pompowa
z zaworem mieszającym

Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe? Dwa rozdzielacze?
Rosnące koszty przy malejącym komforcie użytkowania......
Już nie musisz wybierać!
Dwuparametrowy rozdzielacz TECEfloor “2 w 1”
Jeszcze nigdy montaż instalacji grzewczej nie był tak prosty.
Dwufunkcyjny rozdzielacz “2 w 1” firmy TECE to kompaktowe urządzenie
pozwalające jednocześnie zasilać grzejniki i ogrzewanie podłogowe.

System TECEfloor umożliwia dwa sposoby montażu rur:
- układ z wykorzystaniem rolowanej izolacji styropianowej o grubości 30 mm
oraz klipsów montażowych,
- układ z wykorzystaniem płyty systemowej 30-2 z możliwością rozstawu rur
co 6 cm, przeznaczonej do montażu rur o średnicach 16 oraz 17 mm

TECEfloor - akcesoria

TECEfloor - ogrzewanie podłogowe
- najlepsze rozwiązanie
na układanie rur
TECEfloor akcesoria posadzkowe

TECEfloor oferuje wszystkie niezbędne akcesoria do poprawnego wylania posadzki
na rurach ogrzewania podłogowego.

Testowana jakość bezpieczeństwo oferowane
przez TECE
Tak jak producenci kompleksowych systemów rur i złączek, TECE posiada własne
laboratorium wyposażone w specjalistyczne urządzenia do testów zmienno - cieplnych
i innych niezbędnych prób. Specjalnie dla systemu TECEfloor, ponad 150 połączeń
zaciskowych z różnymi typami rur, jest poddanych 5000 cyklów zmienno - cieplnych.
Takie działanie firmy TECE ma na celu wyeliminowanie typowego źródła usterek,
jakim jest niekompatybilność elementów systemu, spowodowana zakupami części
składowych asortymentu u różnych dostawców.
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