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dla firmy, to przede wszystkim bliskość z partnera-
mi, odbiorcami i wykonawcami instalacji. Jak pod-
kreśla producent, nie chodzi tu o zadawanie klien-
tom pytań, ale o bliską współpracę, obserwację  
i nieustanne doskonalenie oferowanych rozwiązań. 
Podejście to oddaje nowe hasło marki — CLOSE TO 
YOU, czyli „BLISKO CIEBIE”.
Produkty firmy TECE od lat są znane i doceniane 
przez wykonawców instalacji — począwszy od ste-
laży podtynkowych oraz przycisków spłukujących, 
poprzez odwodnienia prysznicowe i systemy łącze-
nia rur, aż po asortyment do ogrzewania podłogo-
wego. To, co je wyróżnia, to innowacyjne podejście, 
przemyślane rozwiązania i niezawodna technologia. 
Co roku firma TECE wprowadza do oferty nowości, 
które stanowią odpowiedź na wyzwania, z jakimi 
muszą zmierzyć się instalatorzy. 

Premiery TECE

Podczas tegorocznej edycji targów INSTALACJE od-
wiedzający będą mogli zapoznać się z nowościami 
na 2018 rok. Jedną z nich jest system odwodnienia 
liniowego TECEdrainprofile, który został stworzony 

Blisko instalatorów

Firma TECE to jeden z głównych producentów oraz 
dostawców rozwiązań sanitarnych i grzewczych na 
świecie. Za jej sukcesem stoi przede wszystkim nie-
ustanne poszukiwanie lepszych, łatwiejszych w ob-
słudze i montażu rozwiązań. To, co najważniejsze 

Firma TECE prezentuje 
nowe logo i nowości 
produktowe na 2018 rok

TECE 
pawilon 4, stoisko 15

INSTALACJE 2018

Nowe logo, hasło marki i strona internetowa — tak firma TECE przywitała 2018 rok. To tylko przedsmak 
tegorocznych innowacji. Już w kwietniu, podczas targów INSTALACJE, producent rozwiązań sanitarnych  

i grzewczych zaprezentuje nowości w ofercie. Dla odwiedzających  
to doskonała okazja do bliskich spotkań z marką TECE i zapoznania 
się z filozofią CLOSE TO YOU.

http://www.instalreporter.pl
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Z myślą o kompleksowości i jednorodności wzorni-
czej oferowanych rozwiązań, firma TECE poszerzy-
ła także ofertę przycisków spłukujących do pisuaru. 
Bezdotykowa elektronika TECEfilo to uzupełnie-
nie dotychczasowych linii popularnych przycisków 
do WC. Jeden model przycisku do pisuaru, dostęp-
ny w pięciu wariantach wzorniczych, daje użytkow-
nikom produktów TECE nowe możliwości aranżacji 
przestrzeni sanitarnej. Elektronika spłukująca TECE-
filo, bazująca na technologii IR, to uzupełnienie po-
pularnych serii przycisków spłukujących do WC, ta-
kich, jak: TECEnow, TECEambia, TECEsquare II metal 
oraz TECEloop i TECEsquare ze szkła. Dostępna jest 
w wersji ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szkła 
białego lub czarnego oraz tworzywa w kolorze bia-
łym lub chrom. 
Dużą zaletą TECEfilo jest funkcja programowania 
ustawień elektroniki i dostosowania ich do indy-
widualnych preferencji użytkownika. Elektronika 
TECEfilo dostępna jest w wersji do zabudowy su-
chej i mokrej. Przeznaczona jest zarówno do ła-
zienek prywatnych, jak i pomieszczeń użyteczno-
ści publicznej.

Rzetelny partner

Udział w targach i odwiedzenie stoiska firmy TECE 
to doskonała okazja do zapoznania się z nowościa-
mi i pełną ofertą producenta. To także możliwość 
zdobycia fachowej wiedzy z zakresu instalacji sani-
tarnych i grzewczych, spotkań z ekspertami i wy-
miany cennych doświadczeń. O tym, jak rozwiąza-
nia firmy odpowiadają na wyzwania instalacyjne, 

mogło przekonać się m.in. ponad 1000 uczestni-
ków INSTALACJI ON TOUR 2017, których partnerem, 
po raz drugi z rzędu, była firma TECE. Jak podkre-
śla producent — tylko bliska współpraca, obecność 
na inwestycji, stały kontakt z wykonawcą instalacji 
pozwalają tworzyć przemyślane rozwiązania, któ-
re ułatwiają pracę i stanowią gwarancję solidności, 
wysokiej jakości oraz bezawaryjności systemu przez 
długie lata.

z myślą o doskonałym wzornictwie, łatwym monta-
żu, szczelności i higienie. System składa się z proste-
go modułu i kilku komponentów: profilu prysznico-
wego, odpływu i akcesoriów. Profil montowany jest 
w płaszczyźnie płytek na całej długości strefy prysz-
nicowej. Najważniejszą zaletą jest możliwość przy-
cięcia profilu odpływowego do żądanego rozmiaru. 

Rozwiązanie montażowe pozwala także na później-
sze wypoziomowanie. Profil wykonany jest ze stali 
nierdzewnej i ma wewnętrzne nachylenie. Optyma-
lizuje to odprowadzanie wody, a tym samym ułatwia 
utrzymanie odpływu w czystości. Szczelność i bezpie-
czeństwo instalacji gwarantuje kołnierz uszczelnia-
jący Seal System (dostępny w komplecie z syfonem).

TECE sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
tel. 71 38 39 100 
tece@tece.pl, www.tece.pl 
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