
4604/2022 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Różne RuRy do Różnych obiektów

TECEfloor oferuje różne rodzaje rur wraz z łącz-
nikami, zróżnicowane pod względem budowy,  
a więc i w konsekwencji przeznaczenia. Swoje 
rury TECE produkuje na najnowocześniejszych 
liniach produkcyjnych we własnej fabryce.

Rura do ogrzewania podłogowego SLQ Pe-Rt 5S  
to rura pięciowarstwowa zgodna z normą DIN EN 
ISO 21003, wykonana z wysoko elastycznego po-
lietylenu o dużej gęstości i wyższej odporności 
termicznej (PE-RT typ 2). Rura bat jest tlenosz-
czelna z warstwą ochronną EVOH według DIN 
4726, zakres stosowania Tmax 90 °C, 6 bar. Dzięki 
pięciowarstwowej technologii, monitorowanej 
jakości SLQ oraz testowanej kompatybilności 
jest odpowiednia do szczególnie trudnych 
warunków montażowych i może być z powo-
dzeniem stosowana w przemysłowym ogrze-
waniu podłogowym czy na dużych powierzch-
niach, czyli wszędzie tam, gdzie surowe warunki 
na placu budowy mogą powodować uszkodze-
nia zewnętrznej warstwy rury, takie jak zaryso-
wania i ścieranie. Rury te występują w szerokiej 
gamie rozmiarów: 12x1,5, 16x2, 17x2, 20x2,25, 
25x2,5 mm.

Rura do ogrzewania podłogowego SLQ Pe-Rt 
/Al/Pe-Rt to rura wielowarstwowa zgodna  
z PN-EN ISO 21003-2. Opracowana specjalnie  
do systemów ogrzewania podłogowego, z war-
stwą miękkiego aluminium. Dzięki temu jest wy-
jątkowo elastyczna podczas rozkładania, przy 
zachowaniu stabilnej formy. Idealna do zabu-
dowy w technologii suchej, na siatkach zbroje-
niowych lub za pomocą klipsów mocujących. 
Zgrzewana doczołowo warstwa aluminium 
zapewnia barierę tlenową. Rozmiary rur SLQ  
PE-RT/Al/PE-RT to 16x2 mm.

TECEfloor to różnorodne systemy wodnego ogrzewania 
podłogowego znajdujące zastosowanie zarówno  
w pomieszczeniach mieszkalnych w nowym i starym 
budownictwie, w obiektach biurowych, wystawowych,  
ale też systemy do ogrzewania dużych powierzchni w centrach 
handlowych czy obiektach przemysłowych. Niezależnie od 
charakteru obiektu TECEfloor oferowany jest jako kompletny 
system, w skład którego wchodzą m.in. oprzyrządowanie, 
rozdzielacze, moduły do automatycznej regulacji oraz różne 
rodzaje rur przeznaczone dokładnie do danego systemu. 

TECEfloor –  
sysTEm ogrzEwania 
podłogowego  
od TECE
Różne wersje, zawsze kompleksowe

TECEfloor to system ukierunkowany na jakość 
i perfekcję. wszystkie komponenty są uważnie 
dobrane i w 100% przetestowane na kompaty-
bilność oraz pod względem jakości – Silver Line 
Quality (SLQ). TECE stawia wysokie wymagania 

co do jakości swojego systemu ogrzewania pod-
łogowego. Pokazuje to właśnie marka Silver Line 
Quality (SLQ). wąskie tolerancje produkcyjne rur 
systemu TECEfloor są idealnie skomponowane 
ze śrubunkiem zaciskowym. O-ring śrubunku 

zaciskowego stanowi dokładne uszczelnienie 
w eurokonusie rozdzielacza. Kompletny sys-
tem składa się z rur grzewczych, akcesoriów do 
instalacji, rozdzielaczy, grup mieszających do 
rozdzielaczy i techniki sterowania ogrzewaniem.
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mokro, do chwili obecnej cieszyło się dużą po-
pularnością na rynku nowo powstających in-
westycji mieszkaniowych. wyzwanie stanowi-
ła natomiast instalacja systemu w istniejącym 
budownictwie. Te czasy już minęły. Dzięki inno-
wacyjnemu systemowi płytowemu TECEfloor  
do zabudowy suchej, podłogówka może być  
z powodzeniem montowana także w remonto-
wanych pomieszczeniach.
System płytowy TECEfloor 30/16 składa się  
z dwóch komponentów – panelu do zabudowy 
suchej oraz profilu przewodzącego ciepło wy-
konanego z aluminium lub ze stali. Płyta pod-
stawowa do montażu ogrzewania podłogowe-
go dedykowana jest rurom TECEfloor 16x2 mm.  
Pozwala na użycie standardowych produk-
tów suchego, jak również mokrego jastrychu –  
cementowego, anhydrytowego. wykonana zosta-
ła z twardej pianki polistyrenowej (EPS) z wypro-
filowanymi kanałami. Dzięki temu, że nie wymaga 
dużych wysokości konstrukcyjnych, z powodze-
niem może być stosowana we wnętrzach pod-
dawanych renowacji lub remontom.

tecefloor komPLetny SyStem

TECEfloor oferuje wszystko, co jest niezbędne do 
profesjonalnego doboru i montażu ogrzewania 
podłogowego. 
w ofercie poza wymienionymi już elementami 
systemów znajdziemy m.in.:
•	pełną	gamę	rozdzielaczy	dedykowanych	róż-
nym źródłom ciepła – pompom ciepła, kotłom 
kondensacyjnym, źródłom ciepła wysokotem-
peraturowego;
•	automatykę	bezprzewodową	i	przewodową	do	
sterowania ogrzewaniem podłogowym, w tym 
także z funkcją wi-Fi;
•	wydłużoną	gwarancję	producenta	przy	zasto-
sowaniu kompletności systemu.

tecesmartfloor – intuicyjne 
PRojektowAnie

Aby szybko i prosto dobrać elementy potrzebne 
do budowy systemu ogrzewania podłogowego, 
warto skorzystać z przygotowanego przez firmę 
narzędzia projektowego TECEsmartfloor. Od obli-
czenia strat ciśnienia i listy materiałów do ustale-
nia długości obwodów grzewczych i ilości wody, 
inteligentne szybkie projektowanie z intuicyjnym 
interfejsem użytkownika skalkuluje wszystko, co 
jest potrzebne w ciągu zaledwie kilku minut. I za 
jednym tylko kliknięciem otrzymuje się od TECE 
szczegółową kalkulację i listę materiałów.

SyStemy tecefloor nA mokRo  
i nA Sucho, czyLi do nowych  
i modeRnizowAnych obiektów

TECEfloor to rozwiązania do zabudowy mokrej  
i suchej, dostosowane do różnych warunków mon-
tażowych i konstrukcyjnych budynku. Oczywiście 
oprócz płyt systemowych oferta TECE obejmuje 
też wszystkie niezbędne akcesoria do układania 
systemów: profile szczeliny dylatacyjnej, brzego-
wą taśmę dylatacyjną, klipsy do tackerów itp. 

do zabudowy mokrej…
…izorol. To izolacja stropu, która pełni rolę izo-
lacji akustycznej i termicznej. Folia laminowana  
z rastrem do układania rur zapewnia zachowanie 
właściwych odstępów pomiędzy rurami oraz za-
pewnia pewne mocowanie klipsów przetrzymu-
jących rury grzewcze wstrzeliwanych tackerem. 

…płyty systemowe z wypustkami tecefloor.  
Płyty te montowane są na odpowiednio dobra-
nej izolacji i przeznaczone są dla rur o średni-
cach 14-17 mm. Przemyślana konstrukcja oraz  
6 cm rozstaw sprawiają, że układanie elementów 
rozprowadzających ciepło staje się komfortowe  
i pozbawione ryzyka błędu. Płyty TECEfloor to 
stabilność połączeń i solidność mocowania rur. 
Rozwiązanie to stanowi także skuteczne uszczel-
nienie, chroniące przed wilgocią. Montaż płyty 
nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
w skład systemu wchodzą także elementy uzu-
pełniające o szerokości 900 mm, przeznaczo-
ne do układania np. w otworach drzwiowych 
i przejściach. 
wymiary płyty: 840x1440 mm

do zabudowy suchej…
Ogrzewanie podłogowe, ze względu na wymo-
gi konstrukcyjne i konieczność zabudowy na 
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