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TECEflex – uniwErsalny, Czyli wszysTkiE 
insTalaCjE w domu w jEdnym sysTEmiE

TECEflex jest uniwersalnym rurowym systemem 
instalacyjnym zarówno do instalacji sanitarnych, 
jak i grzewczych czy pneumatycznych (sprężo-
nego powietrza). 
w systemie tym do instalacji sanitarnych dedy-
kowane są 2 rodzaje rur:
• rury elastyczne z polietylenu wysokiej gęstości 
sieciowanego metodą elektronową PE-Xc ozna-
czone jako sanitarne,
• rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE (PE-Xc/Al/
PE-RT typu II) .
Rura sanitarna TECEflex ma zastosowanie w in-
stalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. wykona-
na jest z polietylenu wysokiej gęstości usiecio-
wanego w strumieniu elektronów. Rura ta jest 
również rurą bazową do produkcji rur grzew-
czych i wielowarstwowych.
Rura sanitarna TECEflex produkowana jest  
w szeregu ciśnieniowym SDR 7,3 (dawniej PN 
20) i odpowiada wysokim wymaganiom wytrzy-
małościowym instalacji sanitarnych. Dzięki swej  

elastyczności rura sanitarna TECEflex nadaje się 
do stosowania w układach kondygnacyjnych  
i mieszkaniowych oraz do instalowania w szach-
tach instalacyjnych, w ściankach instalacyjnych, 
w posadzkach oraz w bruzdach ściennych.
Rura dostępna jest w rozmiarach: 16x2,2; 20x2,8; 
25x3,5 (w zwojach).
Rura do zastosowania w klasie 2, Tmax= 80oC, Tmal =  
95oC 

rura wielowarstwowa TECEflex 
Rury wielowarstwowe TECEflex można stosować: 
- do rozprowadzenia instalacji sanitarnych na 
piętrach lub w mieszkaniu,
- w piwnicach jako główne przewody poziome, 
pionach instalacyjnych i jako instalacją nadtyn-
kową (w izolacji termicznej),
- jako instalację podtynkową (w izolacji termicznej).
Rura wielowarstwowa TECEflex wyposażona 
jest w bardzo mocną rurę wewnętrzną PE-Xc. 
warto zaznaczyć, że rura ta samodzielnie speł-
nia wszystkie wymagania odnośnie wytrzyma-
łości na ciśnienie i temperaturę. Dodatkowo rurę 
wewnętrzną pokryto płaszczem aluminiowym  

Wśród bogatej oferty systemów rurowych TECE, instalatorzy, ale też 
klienci budujący czy modernizujący dom mogą wybrać jeden z systemów 
dedykowanych do ciepłej i zimnej wody użytkowej: TECEflex – jako system 
instalacyjny o szerokim zakresie stosowania w budynku z niezawodnymi 
połączeniami w postaci tulei nasuwanych lub TECElogo – system rur 
wielowarstwowych z bardzo szybkim łączeniami wtykowymi typu push-fit. 

TECEflex i TECElogo, Czyli insTalaCja wodna od TECE
Różne systemy dla zwolenników różnych połączeń 

TECEflex
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Do łączenia rur stosuje się aksjalną technikę zaci-
skowych tulei łączących – połączenia bez użycia 
O-ringów. W przeciągu 25 lat na całym świecie 
wykonano z TECEflex miliony połączeń rurowych 
metodą zaciskania osiowego: rura jest rozsze-
rzana i nasuwana na złączkę – tuleja zaciskowa 
po nasunięciu na złącze tworzy absolutnie bez-
pieczne połączenie.
TECEflex uzyskał certyfikat DVGw za jego odpo-
wiednią higienę dla wody pitnej, a jego długa co 
najmniej 50-letnia żywotność została potwier-
dzona badaniami. wielkim plusem bezoringo-
wej, aksjalnej technologii zaciskania jest brak tzw. 
„martwych przestrzeni”, w których mogłaby sta-
gnować woda i gdzie dochodziłoby do rozwoju 
bakterii. TECEflex nadaje się do każdej instalacji 
wody pitnej, a materiały, z których wykonane są 
złączki są certyfikowane w całej Europie.

TECElogo – sysTEm zE złąCzkami push-fiT 

TECElogo jest uniwersalnym systemem instala-
cyjnym do instalacji sanitarnych i grzewczych. 
Obejmuje on rury wielowarstwowe o średnicach 
zewnętrznych od 16 do 63 mm.
w skład systemu wchodzą rury wielowarstwowe: 
PE-Xc/Al/PE (PE-Xc/Al/PE-RT typu II) w zakresie 
średnic 16-63 mm oraz rury PE-RT typ II/Al/ PE-
-RT typu II w zakresie średnic 16-25 mm.
Łączenie rur odbywa się bez narzędzi do zaciska-
nia. Montaż systemu wymaga jedynie użycia no-
życ i kalibratora do rur. Przygotowaną w ten spo-
sób rurę nasuwa się na króciec złączki rurowej  
TECElogo, i połączenie gotowe. Bezpieczne po-
łączenia osiąga się w TECElogo komfortowo, ła-
two i precyzyjnie.

złączka wtykowa TECElogo typu push-fit 
Bardzo kompaktowa i łatwa w montażu. Jej wyso-
ką odporność na uderzenia zawdzięcza kombinacji 

wysokoodpornego mechanicznie tworzywa sztucz-
nego PPSU® wzmocnionego włókniną z poliamidu.
wszystkie złączki gwintowane wykonane są  
z metalu: mosiądz lub brąz. Szczególnie brąz jest 
odpowiedni w instalacji wody pitnej z uwagi na 
występującą często agresywność wody. 
Złączki i rury TECElogo zostały przebadane przez 
DVGw oraz PZH i zostały dopuszczone do insta-
lacji wody pitnej.
Obok standardowych złączek, TECElogo oferu-
je także praktyczne rozwiązania zmontowane fa-
brycznie, np. do instalacji umywalek czy podłą-
czeń grzejników.

Cechy TECElogo:
• łączenie bez użycia drogich narzędzi do kalibro-
wania i zaciskania,
• wysoka odporność na ciśnienie i wysoką tem-
peraturę,
• system z Atestem Higienicznym,
• możliwość montażu podtynkowego,
• odporne na zmianę kształtu, wytrzymałe na 
zginanie rury wielowarstwowe,
• demontowalne złączki, nadające się do ponow-
nego wykorzystania,
• odporność na korozję.
Parametry pracy: Tmax = 90oC; Pmax= 10 bar.

i zewnętrzną powłoką PE (PE-RT typu II), które 
są gwarancją dodatkowej wytrzymałości me-
chanicznej. Ta specjalna konstrukcja rury wielo-
warstwowej TECEflex gwarantuje jej wytrzyma-
łość na wyboczenia, co pozwala na gięcie rury 
ręcznie bez użycia sprężyn.
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AL/PE jest rurą ze 
zgrzewanym doczołowo płaszczem aluminio-
wym. Kombinacja materiałów redukuje wydłu-
żenie termiczne, równocześnie czyniąc rurę od-
porną na deformację i wytrzymałą na zginanie.

Rura dostępna jest w rozmiarach: 15x2,6; 17x2,75; 
21x3,45; 26x4,0; 32x4,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6.  
Występuje w zwojach (do średnicy 32) oraz  
w sztangach (pełny zakres średnic).
Rura do zastosowania w klasie 1/2/4/5, Tmax = 
90oC, Tmal = 100oC.

strategia TECEflex: różne rury, jedna złączka
TECEflex cechuje uniwersalne zastosowanie do 
instalacji wody pitnej (ciepłej i zimnej), grzew-
czej, sprężonego powietrza oraz gazowej (nie do-
tyczy rynku polskiego) – 5 instalacji i tylko jedna 
złączka. Te same złączki mogą być użyte nie tylko  
z rurą wielowarstwową, ale też z rurą sanitarną  
i grzewczą TECEflex. Redukuje to koszty magazy-
nowania i jednocześnie oferuje elastyczne moż-
liwości montażu na budowie. 
System TECEflex oferuje szeroki asortyment złą-
czek metalowych: mosiężnych i z brązu. Alterna-
tywnie do złączek metalowych, można zastoso-
wać tańsze złączki z tworzywa sztucznego PPSU. 

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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