Instalare & Montaj
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CLOSE TO YOU.
Motivatia noastra este înţelegerea oamenilor
şi a cerinţelor lor.
În acest spirit şi cu gândul la clienţii noştri,
dezvoltăm produse şi servicii care fac munca
pe şantier simplă şi lipsită de stres.

O LUME A SOLUŢIILOR.
TECE este un inovator în sectorul instalaţiilor sanitare. Facem diferenţa cu produse care pot fi folosite pentru a construi o întreagă lume.
Cu soluţii bine gândite, tehnologie fiabilă, funcţii de lungă
durată şi design atemporal.

Sisteme de structuri
portante pentru instalaţii
încastrate
Sisteme de structuri portante pentru
pereți de baie şi sisteme pentru
proiectele de construcţii

Sisteme de ţevi
Sisteme cu manşon alunecător,
sisteme push-fit şi sisteme de
încălzire prin pardoseală

Sistem de încălzire prin
pardoseală
Sistem complet de ţevi de încălzire,
accesorii de instalare, distribuitoare
şi mecanisme de control

Despre noi
Suntem o afacere de familie de dimensiune mijlocie, cu sediul central în Emsdetten
(Germania). Dezvoltăm produse şi servicii pentru instalatori, proiectanţi şi arhitecţi
încă de la înfiinţarea companiei, în 1987. În prezent, cu 26 de filiale internaţionale, ne
simţim ca acasă în întreaga lume şi menţinem o comunicare deschisă cu partenerii
noştri în spiritul deplin al afirmaţiei “Close to you”.

Clapete de acţionare
Colecţii selectate pentru locuinţe
private sau clădiri publice, cu diferite
designuri, materiale şi culori

Sisteme sanitare
De la vase ceramice de toaletă
şi clapete de acţionare la module
sanitare

Sisteme de scurgere
Rigole de duş, profile de duş şi
sisteme de scurgere

Separatoare de grăsimi
Separatoare de grăsimi din plastic pentru
instalare neacorată sau subterană, separatoare de grăsimi mobile din inox şi sistem de
ridicare

“Este important să se ştie exact
ce este necesar pentru fiecare
activitate şi pentru fiecare sarcină specifică.”

“Ca instalator, doar atunci
când livrezi un serviciu de
calitate clienţii te vor recomanda.”

“În caz de urgenţă,
unde altundeva decât
pe şantier este necesar
service-ul?”

MAI PUŢIN STRES:
LA BIROU ŞI PE ŞANTIER.
Instalatorii efectuează activităţi extrem de complexe – un volum de muncă zilnic solicitant, multe
recomandări, normative, standarde şi legi ce trebuie
respectate.
Trei elemente pot contribui la a face viaţa mai uşoară
în acest sens: produse bine gândite, calitate excelentă şi service direct la faţa locului.

02

Mai repede datorită
preasamblării

Pentru că totul trebuie să fie făcut rapid pe şantier, trebuie
să lucraţi rapid. Când toate componentele sunt pre-asamblate şi compatibile între ele, totul se desfăşoară fără probleme şi în limitele bugetului planificat.

“Pentru mine, calitatea
înseamnă: instalez, deci
nu mai trebuie să îmi fac
griji.”

Service aproape de acţiune
Nu totul merge conform planului pe şantier. Când lucrurile
merg prost, la faţa locului ar trebui să fie disponibilă o persoană care poate să rămână calmă, să identifice problema şi
să vină cu soluţia potrivită. Consilierii noştri îşi cunosc meseria şi sunt pe şantier atunci când este necesar.
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CUPRINS
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Produse bine gândite
Păstrându-vă mintea liberă pentru probleme mai importante.
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Calitate
De încredere – în permanenţă..

24

Servicii
Suport atunci când este nevoie.
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Academia
Condusă de profesionişti pentru profesionişti.
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PRODUSE BINE GÂNDITE
Păstraţi-vă mintea liberă pentru probleme mai importante.
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PRODUSE BINE GÂNDITE
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SCOATE DIN CUTIE.
INSTALEAZĂ. GATA.
Produsele pre-asamblate sunt gata imediat de utilizare.
Asta dorim sa transmitem prin “Gata de instalat”.
Această abordare duce la economie de timp, nu crează
complicaţii – şi evită erorile.

Atingeţi-vă scopul în condiţii
de siguranţă, îndeplinindu-vă
obiectivul rapid.
Sigilat pentru siguranţă
Robineții colţar, furtunul armat şi supapele din rezervoare
sunt pre-asamblate şi testate. În timpul lucrărilor structurale, rezervoarele sigilate nu trebuie să fie deschise.
Acest lucru duce la economii de timp, iar starea funcţională a
rezervorului nu este afectată de impurităţile care pot ajunge
în rezervor.
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Mai rapid, datorită unei frâne de picior
Frâna de picior dezvoltată de TECE permite asamblarea
simplă, în timp redus, de către doar o singură persoană.
Modulul TECEprofil poate fi tras în sus la înălţimea de
instalare corectă cu puţină forţă. În acest proces, frâna de
picior împiedică modulul să alunece înapoi.
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1 Trebuie doar să despachetaţi şi să instalaţi.
2 Rezervorul rămâne sigilat până la montajul
clapetei de actionare.
3 Frâna de picior facilitează manipularea.

PRODUSE BINE GÂNDITE

FIECARE PARTE SE
POTRIVEŞTE ÎN ANSAMBLU.
Produselele TECE se potrivesc împreună perfect, atât
din punct de vedere tehnic, cât şi în ceea ce priveşte
designul. Acestea pot fi combinate universal în cadrul
aceleiaşi game şi sunt compatibile cu alte produse
din sectorul sanitar.

10

Utilizare universală cu
sistemele realizate de TECE
• Toate clapetele de acţionare se
potrivesc pe toate rezervoarele.
• Toate vasele ceramice de toaletă
se potrivesc pe toate modulele.
• Rezultatul: flexibilitate maximă în
timpul proiectării şi implementării
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PRODUSE BINE GÂNDITE

MAI PUŢIN ÎNSEAMNĂ MAI MULT.
Un sistem modular bun are foarte puţine componente. Acest
lucru înseamnă manipulare uşoară, instalare rapidă, costuri de
depozitare mici – şi soluţii multiple.
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12×

Linii de design

6×
12

Tipuri de canal cu
6 lăţimi diferite

5×

Sifoane pentru diferite înălţimi de instalare
şi volume de apă

= “sute de posibilităţi”

Diversitate în instalare
RIgola de duş TECEdrainline oferă multe posibilităţi de instalare. Indiferent de poziţie, înălţime
de instalare, lungime sau design, rigolele de duş
TECE satisfac fiecare cerinţă datorită designului lor
modular.

1 Câteva componente compatibile – multiple posibilităţi
pentru construcţii noi şi renovări: gama de rigole de
duş TECEdrainline
2 Instalare în cel mai scurt timp cu doar trei componente:
TECEprofil – sistemul încastrat stabil pentru băi
3 Sistem încastrat TECE
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De trei ori mai simplu
Cu doar trei componente de bază TECEprofil, se poate crea
o structură portantă completă în cel mai scurt timp.
Trei componente simple – colțar TECEprofil, tub profilat şi
suport de montaj pe perete – ajută la obţinerea unei
construcţii stabile încastrate.
O cheie imbus este tot ceea ce este necesar pentru a securiza
conexiunea. Conexiunea poate fi desfăcută din nou cu cheia
imbus într-o etapă ulterioară.
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PRODUSE BINE GÂNDITE

UŞOR DE UTILIZAT,
ZI DUPĂ ZI.
Zi după zi, sistemele de instalaţii sanitare TECE
se remarcă prin designul lor excelent, uşor de
utilizat. Acestea oferă un nivel ridicat în materie
de design, confort, siguranţă şi eficienţă.

Rezervoare
Rezervoarele TECE au un volum mare de siguranţă de 10
litri. Acest lucru înseamnă că atunci cand este nevoie, încă
o curăţare imediată nu mai este o problemă. Volumele de
spălare pot fi setate în funcţie de cerinţe – economisind
apă şi fiind extrem de eficiente. În special conductele vechi
sau înguste sau conductele prea plate pot fi clătite în mod
corespunzător doar cu volume mari de apă. Un alt detaliu
important este supapa de umplere cu zgomot redus şi
posibilitatea de a combina sistemul cu orice clapetă de
acţionare TECE.

14

1

Rezervoare:
Privire de ansamblu
• Rezervoare cu volum de 10 litri
pentru o spalare imediate
• WELL-LABEL: 4 stele
• Supapa de umplere silențioasă
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Rigole de duș
Rigolele de duş TECEdrainline şi-au demonstrat fiabilitatea de milioane de ori. Datorită designului perfecţionat,
suprafaţa internă este rapid şi uşor de curăţat, permiţând o
igienă optimă. La cerere, rigolele de duş TECE pot fi echipate cu membrană antimiros pentru utilizarea în băile care nu
sunt folosite des. Acesta elimină mirosurile neplăcute şi nu
da nici o şansă paraziţiilor nedoriţi de a patrunde in casă.
3

1 Volum mai mare, consum mai mic – rezervorul TECE
2 Ascuns şi uşor de curăţat – Rigola de duş TECEdrainline
3 Gata cu mirosurile neplăcute – membrana antimiros
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CALITATE
Permanent de încredere.
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CALITATE

O ŢEAVĂ PENTRU O VIAŢĂ.
La TECE, calitatea înseamnă sisteme de instalaţii sanitare care
funcţionează permanent - cum este sistemul de țevi TECEflex.
Datorită fiabilităţii sale superioare, acelaşi sistem neschimbat
este încă instalat în toată lumea și astăzi.

18

1

1 TECEflex a fost aprobat şi pentru instalaţii de
gaz în multe ţări.
2 TECEflex, sistemul cu manşon de compresie

“De 25 de ani, milioane de îmbinări fiabile de ţeavă au fost
create pentru apa potabilă,
încălzire, gaz şi aer comprimat.
Pentru mine, asta înseamnă calitate consecventă.”

Conectaţi cu uşurinţă
Instalaţi impecabil

Un singur sistem pentru toate situaţiile

TECEflex este un sistem tolerant la erori. Țeava cu perete
gros este expandată înainte de a fi pur şi simplu împinsă peste fitingul fără o-ring și strânsă cu manşonul de compresie.
Expandarea țevii înseamnă că există o pierdere minimă de
presiune în conexiune. Chiar şi aplicaţiile pe gaz pot fi instalate cu o etanşare de încredere.

TECEflex este, printre sistemele de țevi, un sistem bun la
toate aplicațiile. Sistemul a fost aprobat pentru apă potabilă,
încălzire, gaz şi aer comprimat.
Tehnologia de conectare fără o-ring oferă siguranţă maximă.
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Realizat cu o singură
componentă, îmbinarea
nu are toleranțe, eliminând necesitatea unui
O-ring sensibil.

1

Ţeava este extrem de
durabilă datorită stratului interior rezistent, cu
perete gros

2
2

Îmbinările presate greşit pot fi identificate uşor în
timpul testării la presiune observând lichidul care
curge acolo unde nu este presat mansonul.
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CALITATE

TESTE DE ANDURANŢĂ ÎN
LABORATOR
La TECE, nu doar componentele individuale sunt
testate sub aspectul siguranţei funcţionale –
interacţiunea tuturor componentelor în întregul
sistem este, de asemenea, verificată.
1
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Mecanismul de acţionare al clapetelor este supus unei încercări la oboseală cu 200.000 de
cicluri şi ar trebui să rămână complet operaţional după aceea.

Calitate fiabilă
• Teste de oboseală în laboratorul nostru propriu
• Teste realizate de institute
independente
• Inspecţii în timpul producţiei
de serie

Împins la limite
TECE deține propriul laborator cu bancuri de testare automate pentru teste de oboseală şi anduranţă.
Aici sunt monitorizate valorile minime cerute de standardele respective şi dincolo de aceasta, sunt determinate limitele efective
de aplicare ale produselor şi sistemelor.

Protecţie completă
Procesul nostru de asigurare a calităţii trece prin mai
multe etape şi începe cu testarea materiilor prime chiar
înainte de producţie. Sunt apoi verificaţi paşii individuali
de fabricaţie implicaţi în procesul de producţie. Înainte de
evaluarea stocurilor, sunt efectuate teste pe produsul finit,
individual sau ca parte a sistemului general.
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3

Țevile şi conexiunile sunt supuse unor teste de rezistenţă la întindere pentru a garanta siguranţă maximă.
Acest lucru garantează că instalaţia va rămâne stabilă
pe termen lung.
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Un “arbore de testare” cu diverse puncte de conexiune este
testat pentru scurgeri într-o baie de apă la 90°C şi 10 bari.
Orice scurgeri la componentele defecte pot fi identificate
rapid.
Toate piesele produse sunt alese pentru controale suplimentare prin intermediul sistemului de urmărire a loturilor.

1 Încercări de rezistență la oboseală cu clapetele de
acţionare şi rezervoare
2 Arbore de testare într-o baie de apă
3 Test de rezistenţă la întindere
4 Măsurarea punctelor de pe curba standard timppână-la-rupere

În laboratorul de testare pentru sisteme de țevi, punctele sunt indicate pe curba standard timpului-până-larupere şi sunt monitorizate. De exemplu, durata de viaţă
a unei mostre de ţeavă la 90°C şi 10 bar este măsurată
şi înregistrată.

CALITATE
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PE PARTEA SIGURĂ.
Indiferent dacă se află într-o casă separată, o clădire
rezidenţială, grădiniţă sau hotel, produsele TECE respectă toată gama de aprobări necesare din punct de
vedere legal la nivel internaţional.

“Izolaţia fonică şi protecţia la
foc sunt extrem de importante
pentru noi. Acesta este motivul pentru care testăm produsele noastre în condiţii reale.”

Testate în mod independent
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Organisme independente de testare, cum ar fi “FraunhoferInstitut” testează componente individual şi secţiuni complete
de perete de baie, în unele cazuri în structuri foarte solicitante. Certificatele de încercare emise de acest institut formează
baza aprobărilor şi certificatelor.
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1 Test de izolare fonică pentru modulele de perete de baie
2 Test de rezistenţă la foc cu TECEsystem

Semnele calităţii
Produsele internaţionale necesită aprobări
internaţionale. Din acest motiv, sistemele
de țevi TECE sunt monitorizate continuu
de o serie întreagă de organisme de control internaţionale.
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SERVICII
Suport atunci când este nevoie.
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SERVICII

PE ŞANTIER.
Tehnicienii TECE sunt experţi în domeniu şi îşi oferă cunoştinţele de specialitate pe şantier. Acest lucru le permite să
ofere asistenţă rapidă la faţa locului.
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“Recent, am avut o problemă
pe şantier. Un telefon la TECE
a fost suficient; în aceeaşi
după-amiază am fost sunat de
un tehnician TECE.”
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Service aproape de acţiune
Ajutor în orice moment
La cerere, TECE vă poate ajuta în orice fază a procesului
de construcţie – de la proiectare până la finalizare. Experţii
TECE pot face, de asemenea, prezentări scurte ale produselor la locaţie – dacă este necesar, aducând orice piese
lipsă cu ei.

1 Service pe picior de egalitate – tehnicienii TECE
au mulţi ani de experienţă practică.

Avantaje pe scurt
• Servicii complete pentru toate
etapele proiectului
• Fabricaţie personalizată
• Asistenţă de specialitate pe
şantier

SERVICII

ÎN TIMPUL PROIECTĂRII.
Service-ul TECE oferă asistenţă pentru proiectarea reţelelor de țevi şi a modulelor de pereți de
baie, estimări de costuri şi cereri de ofertă – prin
telefon, fax sau e-mail.

1
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Toate întrebările dumneavoastră primesc răspuns
Întrebările urgente necesită răspunsuri rapide.
Este singura modalitate de a rezolva problemele
imediat.

A sta în faţă
Angajaţii TECE sunt implicaţi activ în activitatea comitetelor
de standardizare. Cunoştinţele şi abilităţile lor sunt mereu
actuale. Aşa că cele mai recente informaţii sunt livrate
direct instalatorilor de către tehnicienii de service.

1 Asistenţă rapidă prin telefon sau e-mail
2 Proiectanţii îşi pun la dispoziție abilităţile pentru
a oferi sprijin.
2
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SERVICII

SUPORT ÎN VÂNZĂRI.
TECE oferă diferite tipuri de suport eficient în
vânzări, cu mostre pentru expoziţie, ajutor în proiectare, instrumente de configurare digitală şi diverse
dispozitive pentru a asigura relaţiile de afaceri.
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Mostre pentru expoziţie
Mostre convingătoare sunt disponibile pentru vizionare sau pentru zonele de expunere Ele pot fi folosite pentru a evalua fiabil şi
pentru a selecta culori, forme şi materiale în timpul şedinţelor de
consultare.

1 Configurare fără stres datorită componentelor
modulare
2 Proiectare asistată de software dedicat

2
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Servicii digitale

Servicii digitale
Ajutorul în proiectare şi instrumentele de configurare TECE
facilitează munca pe parcursul întregului proiect – atunci
când se proiectează, pe şantier şi mai ales atunci când se
vinde.
Ele pot fi folosite pentru a asambla rapid componentele potrivite pentru un proiect şi pentru a calcula cerinţele exacte.

• Instrumente de configurare pentru rigole
de duş, clapete de acţionare şi terminale
de toaletă
• Utilitare de dimensionare rapidă pentru
încălzire prin pardoseală
• Calculul reţelelor de conducte
• Dimensionarea şi proiectarea separatoarelor de grăsimi
• Proiectarea structurilor portante
• Baza de date a produselor
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ACADEMIA
Condusă de profesionişti, pentru profesionişti.
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ACADEMIE

CUNOŞTINŢELE NE DUC
ÎNAINTE.
Schimbul de experiență la Academia TECE ne pregăteşte pentru viitor. Din acest motiv, programele de instruire, cursurile şi seminariile oferă mult mai mult decât
informaţii despre noile tehnologii şi despre ultimele
linii directoare.

1
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Rămâi conectat
TECE înţelege totul despre cerinţele de instalare şi montaj – şi
rămâne la zi prin dialog constant cu proiectanţii, oamenii de
afaceri, contractorii şi distribuitorii şi, de asemenea, lucrând cu
consiliile şi comitetele de standardizare. Conţinutul seminariilor
este orientat spre activitatea curentă şi spre inovaţiile viitoare.

1 Prezentări de produse şi sisteme clar ilustrate
2 Seminaii speciale, de ex, despre clădirile pentru
persoanele cu mobilitate redusă, oferă informaţii valoroase despre problemele specifice.

“Seminariile oferă forumul ideal
pentru schimbul de experiență
– iar schimbul de experienţă
cu colegii într-un cadru informal
de seară înseamnă, de asemenea, perfecţionare.”

Competent şi variat
TECE oferă o gamă vastă de cursuri de instruire şi seminarii despre subiectele şi tendinţele actuale. De la igiena apei
potabile şi configuraţii pentru mobilitate redusă, protecţie
la foc şi izolare fonică, informaţii despre tendinţele produselor şi sesiuni de training pentru software. Acest lucru
înseamnă că instalatorii noştri sunt întotdeauna cu un pas
înaintea clientului şi a concurenţei.
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Pentru mai multe informaţii despre programele de training
și seminar, cereţi detalii la persoana dumneavoastră de
contact sau la info@tece.ro.

Training la faţa locului
Când este necesar un training rapid şi simplu,
TECE poate oferi în mod neconvenţional cursuri de
instruire sau seminarii la sediul dumneavoastră
sau chiar pe şantier.
Subiectele sunt adaptate cerinţelor individuale.
Reprezentantul tehnic TECE şi echipa TECE implicată în seminar vor fi încântaţi să vă spună mai
multe lucruri despre TECE.
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SĂ NE CUNOAŞTEŢI MAI BINE.
TECE oferă expertiză în alte arii de competenţă.
Vizitaţi www.tece.ro, unde puteţi afla informaţii detaliate
despre companie, produse şi servicii.

Companie
Close to you – Broşura corporativă
evidenţiază cultura inovativă TECE şi
descrie filozofia companiei de familie.

Compania

CLOSE TO YOU
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Design & Creaţie
Design & Creation

LIBERTATE ÎN
DESIGN

Libertate în design. Temele Spaţiu &
Arhitectură, Individualitate & Design şi
Funcţie & Tehnologie se adresează în
primul rând arhitecţilor şi proiectanţilor
de băi.

Proiectare & planificare

FIABILITATE ÎN
PROIECTARE

Proiectare &
Planificare

Siguranţă în ceea ce priveşte timpul,
aspectele legale şi rentabilitatea.
Această broşură se adresează proiectanţilor, arhitecţilor şi investitorilor.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.tece.ro

TECE GmbH
Germania
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de
TECE GmbH
Romania
T + 40 21 / 316 47 08
F + 40 21 / 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

