
TECElux Mini
Панелі змиву для туалетів: безконтактний змивEN
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Від авторів 
Ганс-Йоахім Зальманн

2

Hans-Joachim Sahlmann

Шановні пані та панове,  
шановні клієнти!
Ми хочемо присвятити цей випуск брошури новин компанії TECE одному продуктові, а саме: панелі 
змиву. На нашу думку, цей продукт нерідко недооцінюється, а даремно. А для компанії ТЕСЕ такий 
продукт, як панель змиву, відображає нашу концепцію щодо розроблення продукту і підходи, які ми для 
цього використовуємо.

Одним з прикладів цього є TECElux Mini – скляна панель змиву з безконтактною активацією змиву. 
Ця розробка забезпечує користувачеві додаткові гігієнічні переваги. Крім того, спеціальний датчик 
розпізнає, коли людина наближається до унітазу. Тільки після цього вмикається підсвічування клавіш, і 
цієї підсвітки достатньо навіть для того, щоб не вмикати світло у туалетній кімнаті вночі.

Панель змиву виконує функцію панелі управління змивного бачка, і водночас є потужним інструментом 
регулювання комплектації змивного бачка, фурнітури і загального стилю Вашої ванної кімнати згідно з 
наявним бюджетом. Поєднання високоякісного змивного бачка з такими панелями дозволяє створити 
індивідуальне рішення для різних випадків: від бюджетних ванних кімнат у квартирах до облаштування 
громадських вбиралень з «антивандальним» захистом, та рішень преміум-класу в приватних 
оздоровчих центрах. Висока сумісність панелей змиву забезпечує проектування згідно з вимогами 
безпеки й легкість практичної реалізації, навіть якщо клієнт час від часу змінює свої уподобання.

Запрошуємо Вас увійти на цей ринок і розбудити його прихований потенціал. Поєднайте пакет  
«Safety Carefree Package» для змивних бачків ТЕСЕ з дизайнерськими фронтальними рішеннями –  
і Ви реалізуєте всі бажання клієнта, отримуючи при цьому гарний прибуток.

Бажаю Вам приємного перегляду цієї брошури, 

Ганс-Йоахім Зальманн | Генеральний Директор 

Тепер асортимент продукції збагатився двома привабливими доповненнями: TECElux Mini та TECEsquare II в чорному матовому кольорі

Нові панелі змиву: дві прикраси для туалетних кімнат

Чорний колір – це остання тенденція у дизайні ванних кімнат. Згідно з 
цією тенденцією, серія TECEsquare II тепер пропонується в матовому 
чорному металі товщиною всього три міліметри. TECEsquare II поєднує 
простоту дизайну, реалізованого за допомогою тонких ліній, та 
функціональність. Надзвичайно тонкий верхній шар стійкий до стирання. 
Крім того, завдяки йому, на чорній поверхні з нержавіючої сталі ніколи 
не залишаються відбитки пальців – і, таким чином, панель завжди 
зберігає ідеальний зовнішній вигляд.

TECElux mini – скляна панель змиву, виконана у чорному або білому 
кольорах, з електронною активацією змиву. Змив активується легким 
дотиком або автоматично, коли людина відходить від унітазу. Таким чином, 
ця панель елегантного дизайну забезпечує більшу гігієнічність та простоту 
прибирання. Підсвічування клавіш активується при наближенні людини. 
В нічний час його достатньо, щоб не вмикати основне освітлення у ванній 
кімнаті, яке спросоння некомфортне для очей. 

TECElux Mini з функцією 
контролю наближення та 
підсвіткою сенсорних зон.

TECEsquare II з нержавіючої 
сталі чорного кольору – це 
елегантна прикраса інтер’єру. 
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Якість, яку можна відчути 
на дотик: панелі ТЕСЕ – 
це окремий клас якості

 Технології змиву від TECE
Панелі змиву

Чудово навіть із зав’язаними очима: 
кожного дня, доторкаючись до панелей 
змиву ТЕСЕ, Ви насолоджуєтесь 
високою якістю. 

Чи можете Ви визначити, на яку панель змиву Ви натиснули, не 
дивлячись на неї? Напевно, відповідь буде «ні», але тільки якщо це не 
одна з панелей ТЕСЕ.
Якість продукції можна оцінювати й інтуїтивно, на дотик або на слух. Сідаючи 
в автомобіль, ми підсвідомо розуміємо, чи це автомобіль преміум-сегменту, 
чи бюджетна модель: якщо двері автомобіля закриваються легко і замок 
безвідмовно спрацьовує, потенційний покупець припускає, що він сидить 
в автомобілі високого класу. Цей приклад можна легко перенести на інші 
ситуації, наприклад, тестування змивних панелей ТЕСЕ, оскільки відчуття при 
користуванні ними можна описати аналогічним чином. Матеріали, ретельні 
оздоблювальні роботи, дизайн продукції і в технічному, і в естетичному аспекті 
демонструють користувачеві високу якість продукту в усіх відношеннях.

Механізм з амортизаційними елементами

ТЕСЕ пропонує широкий асортимент продукції під будь-які вимоги і для різних 
смаків. І стандартні панелі, й елегантні дизайнерські розробки - всі панелі 
ТЕСЕ відрізняються неповторністю і високим рівнем зручності використання. 
Амортизуючі елементи, розташовані під клавішами, надійно усувають 
неприємний звук гуркотіння під час змиву, забезпечують приємні відчуття 
при тактильному контакті з матеріалом. Маючи малий хід, панель активує 
змив, параметри якого можна регулювати. Мінімальна відстань між панеллю і 
рамкою також візуально підтверджує, що цей продукт має високу якість.

ТЕСЕ використовує різні матеріали для лицьової сторони панелей. Для 
типових і комерційних будівель зазвичай використовується пластик. 
Панелі з нержавіючої сталі й пластикові панелі підходять для вбиралень, 
які часто використовуються. У деяких серіях можна замовити панелі з 
антибактеріальною поверхнею. Для використання в приміщеннях преміум-
класу ТЕСЕ пропонує панелі змиву елегантного дизайну зі скла і нержавіючої 
сталі. Для ідеальної інтеграції в загальне архітектурне рішення, ми пропонуємо 
монтаж панелей урівень з поверхнею за допомогою спеціальної монтажної 
рами, а також виконання панелей у різному кольорі.

«Ідеї створює  
команда»
Мартін Фельдманн працює розробником продукції 
ТЕСЕ і відповідає за проектування і розроблення 
панелей змиву. Завдяки зусиллям Мартіна і його 
команди, функціональність і якість поєднуються 
з дизайном, який завжди є і залишатиметься 
актуальним.

Фельдманн: «Розробляючи нову панель змиву, ми 
уявляємо себе на місці нашого клієнта. У цьому 
відношенні надзвичайно важливо підсвідомо зрозуміти 
відчуття людини, яка користуватиметься нашою 
продукцією. А саме відчуття дотику до поверхні панелі 
і натиснення на панель. Такі неприємні звуки, як 
гуркотіння або свистіння при змиві, не повинні 
виникати – наша продукція має демонструвати 
високий рівень якості.

До нашої роботи ми залучаємо різних спеціалістів 
з різних галузей. Ми тісно співпрацюємо з нашими 
постачальниками. Вони знають найкраще, як можна 
створити поверхню, яка є стійкою до подряпин і яку 
легко прибирати, і одночасно яку можна запустити в 
серійне виробництво.

Як результат цієї співпраці можна навести, наприклад, 
покриття наших панелей з нержавіючої сталі серії 

TECEsquare, на яких не залишається 
відбитків пальців. Крім того, ми 
вважаємо, що дизайн також має 
враховувати елемент тривалості 
експлуатації. Адже панель змиву 
експлуатуватиметься такий же 
період, як і ванна кімната, а, отже, 

дизайн панелі має залишатися 
актуальним і через 20 

років».

Мартін Фельдманн, 
розробник продукції 
ТЕСЕ, тримає панель 
змиву TECEsquare ІІ.
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TECEloop

TECElux Mini TECEdrainline

TECElux

Дизайн TECE
Скло як матеріал 

Дизайн з використанням 
скла – абсолютний успіх
ТЕСЕ успішно використовує скло як універсальний елемент дизайну: 
як покриття дренажного каналу системи ТЕСЕdrainline, або як 
панель змиву TECEloop і TECEsquare, або як елемент дизайну 
терморегулятора системи ТЕСЕfloor, або як скляна панель застінного 
модуля TECElux. Скло - це матеріал, без якого просто неможливо 
уявити облаштування житлових приміщень, адже цей матеріал 
забезпечує гладку поверхню, яку легко очищувати для підтримання 
належного рівня гігієни.

Цей завжди актуальний і автентичний матеріал гармонійно поєднується 
практично з будь-якими іншими матеріалами і вдало інтегрується у 
найрізноманітніші архітектурні середовища. Скло виготовляється з 
природної сировини і може бути повністю перероблене. Для скла можна 
створити чудову підсвітку з цікавими контрастними рішеннями для 
застінного модуля TECElux та його «молодшої сестри», серії TECElux mini. 
В останньому варіанті зона клавіші на безшовній панелі з ударостійкого 
скла системи подвійного змиву підсвічується тільки коли людина 
підходить до унітазу.

ТЕСЕ використовує скло не лише для ванної кімнати. У системі TECEfoor скло 
використовується як поверхня для настінного терморегулятора, а також як 
елегантна кришка колекторної шафи опалювальних контурів. Це рішення 
також чудово підходить для офісних будівель, готелів, конференц-залів.

Для туалету або душу: скло ТЕСЕ має чудову репутацію як дизайнерський матеріал для ванних кімнат. 

Скло – надзвичайно привабливий елемент дизайну і як лицьова панель 
колектору опалювальних контурів ТЕСЕ, і як поверхня терморегулятора.
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Унітаз і пісуар: 
змив з одного
джерела 

Крім панелей змиву для унітазів, ТЕСЕ також пропонує панелі змиву для пісуарів сумісної форми і кольору.

TECE на 100 % :
кожна панель сумісна з
будь-яким змивним бачком 
Кожна панель змиву ТЕСЕ є сумісною з будь-
якою моделлю змивного бачка. Цей принцип 
може сприйматись як щось звичне і зрозуміле, 
але часто на практиці відбувається по-іншому. 
І якщо панель не підходить до змивного бачка, 
ситуація стає критичною. Адже бачок вже 
вмонтований у стіну.

Компанія ТЕСЕ завжди надає своїм клієнтам 
вичерпні консультації щодо безпроблемного 
використання робочих елементів – для всіх 
панелей і змивних бачків. До речі, панелі 
змиву ТЕСЕ також сумісні між собою, і в разі 
зміни вимог або просто якщо виникне бажання 
змінити дизайн ванної кімнати, панелі ТЕСЕ 
можна замінити без жодних проблем.

Підходить будь-яка з них: навіть 
якщо змивний бачок вбудований у 

стіну, клієнти ТЕСЕ мають можливість 
застосувати всі варіанти. 

Для приватних та громадських санітарних вузлів: при облаштуванні 
туалетних приміщень власник або проектувальник обиратиме 
рішення, яке передбачає гармонійне поєднання дизайну і кольору 
для унітаза та пісуара. Крім того, важливо, щоб його було легко 
прибирати, щоб змив був достатнім і відповідав особливостям того 
місця, де розташоване сантехнічне обладнання. У громадських 
місцях загального користування рівень експлуатаційного 
навантаження на змивні панелі дуже високий. ТЕСЕ пропонує 
широкий асортимент продукції, від рішень з нержавіючої сталі 
з антивандальним захистом до дизайнерських панелей, які 
монтуються урівень з поверхнею. Різні моделі механізму активації 
змиву для пісуарів ТЕСЕ мають антибактеріальне покриття для 
забезпечення підвищеного рівня гігієни.

Сенсор 
вирішує все 
ТЕСЕ також пропонує механізми 
активації змиву для унітазів 
і пісуарів з інфрачервоним 
сенсором. Такий сенсор забезпечує 
безконтактне використання, а тому 
підвищену гігієнічність, до того 
ж з мінімальним споживанням 
електроенергії. Крім того, такі 
рішення гарантують належний 
змив унітазу або пісуару. 
Живлення здійснюється за 
допомогою аккумулятора або від 
електромережі
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Новини TECE
Планування ванної кімнати / продаж

«Час змиву води з гучним гуркотінням
давно пройшов»

Проектувальник ванних кімнат, відзначений нагородою «German SHK-Handwerk Mar-
keting Prize» за 2016 рік: Йорн ван дер Енде розуміється на всіх тонкощах і знає, як 
облаштувати панель активації змиву для створення гарного інтер’єру ванної кімнати.

Йорн ван дер Енде, проектувальник ванних кімнат і менеджер 
компанії Systembad у німецькому місті Нойкірхен-Флуйн, 
розташованому в землі Північна Рейн-Вестфалія, знає всі тонкощі 
дизайну ванної кімнати. Нещодавно за свою проектну концепцію 
безшовної ванної кімнати він був відзначений нагородою «German 
SHK-Handwerk Marketing Prize» за 2016 рік.

Ïèòàííÿ äî òèòóëîâàíîãî ðîçðîáíèêà âàííèõ ê³ìíàò: 
ßêà ðîëü ïðè ïðîåêòóâàíí³ âàííî¿ ê³ìíàòè â³äâîäèòüñÿ ïàíåë³ çìèâó?
Йорн ван дер Енде: Панель змиву для унітазу – це дрібний елемент 
ванної кімнати, але роль, яку він відіграє, є, безсумнівно, важливою. За 
певних обставин цей елемент може досить швидко зіпсувати зовнішній 
вигляд ванної кімнати, попри те, що він є досить непомітним у ній в цілому. 
Водночас з використаним для поверхні матеріалом і тим відчуттям, яке 
виникає при дотику до нього, вирішальне значення також мають такі 
аспекти, як можливість установки врівень з основною поверхнею для 
ідеальної інтеграції в архітектуру приміщення. Проектуючи ванні кімнати, я 
використовую великі матеріали для поверхні. У цьому відношенні важливо, 
щоб панель активації змиву бездоганно вписалася в загальний інтер’єр, 
щоб вона не була помітною. Панелі змиву, виготовлені з використанням 
таких матеріалів, як скло або нержавіюча сталь, забезпечують елегантний 
вигляд і завжди залишатимуться актуальними. Ви завжди можете знайти 
щось, що підходить до різних ванних кімнат, виконаних у дуже різних стилях.

- Îòæå, äëÿ Âàñ äèçàéí º ïð³îðèòåòîì. À ùî ùå òðåáà âðàõîâóâàòè
ïðè âèáîð³ ïàíåë³ çìèâó äëÿ óí³òàçó?
Йорн ван дер Енде: - Звичайно, дизайн є пріоритетом. Але незалежно 
від того наскільки гарний дизайн Ви обрали, якщо змив супроводжується 
гуркотінням, враження буде негативне. З цієї причини я приділяю 
особливу увагу високій якості оздоблювальних робіт і приємним відчуттям 
при експлуатації.

- ßê³ õàðàêòåðèñòèêè ïàíåë³ çìèâó º âàæëèâèìè íà âèïàäîê, êîëè
âèíèêàº ïîòðåáà âèêîíàòè ñåðâ³ñí³ ðîáîòè? 
Йорн ван дер Енде: - Якщо таке станеться, панель має легко зніматися 
зі стіни, без необхідності використовувати багато інструментів для 
виконання певних робіт зі зливним бачком. Наприклад, панель повинна 
мати достатній розмір, який дозволяє замінити клапан. Але й при цьому 
не бути занадто великою, щоб не домінувати в контексті концепції 
архітектури ванної кімнати.

Онлайн-конфігуратор: давайте подивимося, 
 як це виглядає

Широкий вибір панелей змиву найрізноманітнішого дизайну. 
Проектувальники ванних кімнат і клієнти мають можливість побачити, як 
все виглядатиме, скориставшись практичним онлайн-конфігуратором, який 
полегшить вибір потрібної панелі.

Цей конфігуратор розроблений спеціально для того, щоб заздалегідь дізнатися, 
як все виглядатиме в реальному інтер’єрі. Адже користувач має можливість 
не тільки подивитися на різні клавішні панелі, але й перевірити, як вони 
виглядатимуть на різних фонах, у різних кольорах та на різних поверхнях: світлий і 
темний кахель, дерево або гіпс, а також на стінах різного кольору.
Залежно від серії, також пропонуються на вибір різні кольори для монтажних 
рам, які використовуються для монтажу врівень з поверхнею. Якщо після вибору 
панелей у браузері користувач відчуває, що йому цього недостатньо для того, 
щоб скласти собі уявлення про їхній реальний вигляд, він може роздрукувати 
зображення панелей в реальному розмірі і принести їх додому, щоб подивитися, 
як вони виглядатимуть у ванній кімнаті.

Через конфігуратор відкривається прямий доступ до брошури 
про панелі змиву, яку можна завантажити як PDF-файл. Ви 
можете ознайомитись з конфігуратором на сайті www.tece.ua 
або скориставшись QR кодом. За допомогою такого інструмента, як онлайн-конфігуратор клавішних 

панелей, ТЕСЕ допомагає проектувальникам ванних кімнат і клієнтам 
швидко підібрати найбільш оптимальні варіанти панелей.
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Доктор Міхаель Фрайтаг 

Новини TECE
Компанія 

Демонстраційна модель TECElux Mini 
зі світловим дисплеєм
Високоякісна модель продукції демонструє  
дві характеристики панелей лінійки  
TECElux Mini: безконтактна панель активації змиву 
та клавішна панель, в якій вмикається підсвітка 
при наближенні людини. До того ж, такої підсвітки 
може бути достатньо, щоб не вмикати світло у 
ванній кімнаті вночі. 

За відсутності джерела електроживлення для роботи 
моделі TECElux Mini, наприклад, на виставці-ярмарку, 
рекомендується використовувати модель формату 
DIN А4 з блоком електроживлення. Як і в оригінальній 
панелі, модель має функцію програмування, завдяки 
якій можна на власний вибір встановити відстань 
розпізнавання присутності людини, час активації 
змиву та рівень освітлення. Крім того, пропонуються 
спеціальні режими налаштування для демонстрацій у 
точках продажу.

Демонстраційна модель TECElux 
Mini показує переваги панелі змиву 

безпосередньо у шоу-румі.

Поповнення у складі
керівництва Компанії
Доктор Міхаель Фрайтаг бере на себе відповідальність за виробництво, якість, 
розроблення продукції та ланцюг постачання.

Група ТЕСЕ розширює свій склад керівництва: з приходом Доктора Міхаеля Фрайтага, 
керівний склад Компанії поповнився досвідченим фахівцем з виробництва. Йому 50 
років, він має вищу освіту з кваліфікацією інженера-механіка і захистив докторську 
дисертацію на тему «Якісне планування для розроблення продукції». Міхаель Фрайтаг 
прийшов до ТЕСЕ, пропрацювавши на керівних посадах у декількох інших компаніях. 
На посаді директора з виробництва ТЕСЕ пан Фрайтаг спрямує свої зусилля і досвід на 
дослідження і розроблення продукції/ менеджмент продукції, менеджмент ланцюгів 
постачання і управління якістю.

Таким чином, надалі в ТЕСЕ вищий керівний склад буде представлений трьома особами: 
Ганс-Йоахім Зальманн - прес-секретар керівництва, який відповідає за маркетинг 
і продажі в Німеччині та Австрії, Андре Велле – відповідальний за персонал, ІТ та 
міжнародний бізнес і фінанси, а також Доктор Міхаель Фрайтаг, який увійшов у наше 
керівне тріо як фахівець з виробництва. 
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TECEfl oor
Системи поверхневого опалення («тепла підлога»)

Перевірена якість тільки
у цілісній системі 

У нижньосаксонському місті Дипенау будується нова філія 
компанії Edeka Röthemeier Handelsgesellschaft mbH. Компанія 
обрала систему поверхневого опалення TECEfoor – цілісну 
систему, яка складається з колекторів із нержавіючої сталі, 
системи укладки і фіксації труб, і, в даному випадку, 13 800 
метрів труб опалення. Така цілісна система вигідніша, ніж окремі 
компоненти від різних виробників.

Вихідні умови будівництва типові для супермаркетів: площа в 3000 
квадратних метрів буде ефективно опалюватись з використанням 
регенерації відпрацьованого тепла від холодильних установок 
обладнання холодильного складу. «В даному випадку регенерація 
тепла є цікавим питанням. Це дозволяє забезпечити рівномірний 
розподіл опалення протягом усього року. Споживання електроенергії 
й експлуатаційні витрати є значно нижчими, ніж якщо б охолодження і 
опалення планувалися окремо одне від одного», - говорить архітектор, 
відповідальний за виконання робіт, Томас Екгерт з фірми Schöne A/E у 
м. Міндені. Тепло передається за допомогою цілісної системи TECEfoor. 
В торговому залі (1800 квадратних метрів) теплообмін відбувається за 
рахунок теплообміну із залізобетонними будівельними конструкціями: 
на решті площі, яка включає в себе кафе на верхньому поверсі та 
на інших торгових площах на першому поверсі, задіяне класичне 
поверхневе опалення.

13 800 метрів підтвердженої якості: надійні труби опалення лінії TECEfoor «Срібна лінія 
якості» (Silver Line Quality) мають відмінні показники межі тривалої міцності і підвищену 
стійкість до подряпин і пошкоджень, а отже, ідеально підходять для жорстких умов 
будівельного майданчика.

Френк Деманн, представник Служби клієнтської підтримки в ТЕСЕ, консультує монтажників компанії Menze Haustechnik з питань проектування і реалізації. 
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Терморегулятор 
за склом
Гарний зовнішній вигляд з функціями 
розумного та ефективного 
індивідуального регулювання 
температури у приміщенні: після 
успішного впровадження кімнатного 
терморегулятора TECEfoor зі скляною 
поверхнею, тепер настав час для 
дизайнерського терморегулятора 
з цифровим дисплеєм. Він 
використовується для встановлення 
комфортних параметрів обігріву 
або охолодження протягом дня, а 
також для встановлення тижневої 
програми. Пропонується у варіантах 
24В і 230В та характеризується 
відмінними характеристиками 
регулювання і зручністю експлуатації.

Система поверхневого опалення як 
системне рішення
Якщо для монтажу системи поверхневого опалення використовуються 
компоненти від різних виробників, у такому випадку можуть виникнути 
проблеми, і відповідальність за них несе той, хто виконує монтажні роботи. 
Натомість ТЕСЕ пропонує цілісну систему зі стовідсотковою сумісністю 
всіх компонентів та з одночасним дотриманням високих стандартів якості. 
Уособленням такої системи є лінійка «Срібна лінія якості» (Silver Line 
Quality) SLQ. Герметичність системи гарантована випробуваннями в 
лабораторії компанії з використанням найсучасніших методик.

Цей колектор для 
поверхневого 
 опалення 
монтується за 
технологією «пуш-
фітингу»
Колектор TECEfoor з 
апробованою на практиці 
системою монтажу TECElogo 
за технологією «пуш-фітингу» 
- це практична альтернатива 
монтажу колекторів з 
використанням традиційних 
різьбозатискних з’єднань. Тепер 
гайковий ключ можна залишити 
в ящику для інструментів і 
безпечно монтувати труби за 
технологією «пуш-фітингу», без 
необхідності прикручування.
Колектор з нержавіючої сталі, 
з технологією «пуш-фітингу», 
має великий об’єм камери, що 
забезпечує низькі втрати тиску 
в системі розподілу.

Негайна готовність: ізоляційний мат TECEfl oor 10plus
Ізоляційний мат TECEfloor 10plus з пінополістиролу товщиною десять міліметрів 
може використовуватися для будь-яких цілей – наприклад, для укладки поверх 
ізоляційного матеріалу будівлі, або як нижня система при ремонтних роботах. Залежно 
від особливостей будівлі, застосовуються різні вимоги до теплоізоляції, шумоізоляції, 
транспортного навантаження, або до монтажної висоти, але в будь-якому випадку 
ізоляційний мат завжди допоможе. За його використання можна точно розрахувати 
час установки, різка і укладка виконуються легко, а за необхідності можна застосувати 
самоклейну підложку.
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Новини TECE
Тепла підлога / система унітаз-біде

Проектування системи поверхневого опалення може бути надзвичайно легким 
завданням: онлайн-калькулятор TECEfl oor дозволяє виконати розрахунок 
системи поверхневого опалення на індивідуальній основі для невеликих 
проектів, які включають не більше шести колекторів. За допомогою онлайн-
інструмента безпосередньо на вебсайті проектувальник всього за декілька 
хвилин може представити замовнику індивідуально розроблене рішення згідно 
з його вимогами. В ході консультацій проектувальник може продемонструвати, 
як впливає вибір більшої або меншої відстані вкладання труб на температуру 
теплоносія і які наслідки це матиме з точки зору витрат. Протягом 24 годин 
ТЕСЕ відправляє компанії проектну пропозицію.

Пропонуємо Вам випробувати систему TECEsmartfl oor 
без будь-яких подальших зобов’язань. Замовте Ваш 
персональний код доступу на вебсайті:  smartfl oor.tece.de. 
Здійснити перші кроки Вам допоможе відео, і, звичайно, 
все це – безкоштовно.

TECEsmartfl oor – 
управляти установкою 
системи опалення легко

Замовте Ваш індивідуальний код доступу 
і дізнайтеся, наскільки дивовижно легко 

можна виконати розрахунок системи 
поверхневого опалення.

Журнал SBZ (Gentner-Verlag), спеціалізоване видання у галузі торгівлі 
сантехнічним обладнанням, обладнанням для опалення та кондиціонування 
повітря, у своєму квітневому випуску представив огляд ринку унітазів і біде: 
TECEone виявився єдиним продуктом, який вийшов у лідери завдяки великому 
обсягу змиву теплою водою і завдяки найкращій ціні на повністю інтегровану 
модель унітазу-біде. Наразі система TECEone проходить тестування і буде 
представлена для продажу в наступному році. Огляд ринку можна подивитися 
скориставшись QR кодом.

Особливості функціонування: для системи 
унітаз-біде TECEone не потрібне ані 
електроживлення, ані накопичувальний 
резервуар, оскільки вода надходить 
безпосередньо з системи гарячого 
водопостачання.

Ринок унітазів і біде: TECEone 
випереджає конкурентів за 
цінами і великим обсягом 
теплої води
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Літній будиночок в Берліні:
Ось так технік-фахівець будує для себе

Будуємо для себе з використанням ТЕСЕ: технік-фахівець з сантехнічного обладнання, обладнання для опалення та кондиціонування повітря Штефан Люке 
працює над своїм літнім  будиночком, який відзначається застосуванням принципів енергозбереження та «безбар’єрного простору».

Стефан Люке безмежно довіряє технологіям TECE - застінному модулю, системам змиву 
та дренажу,  поверхневому опаленню і системі теплообміну з масивними бетонними 
будівельними конструкціями.

Новини TECE
Architecture

Ó Áåðë³í³ ìîæíà ïîáà÷èòè ³íäèâ³äóàëüíèé áóäèíîê îñîáëèâîãî òèïó: 
ë³òí³é áóäèíî÷îê òèïó «àòð³óì», íà çîâí³øíüîìó ôàñàä³ ÿêîãî ìàéæå 
íåìàº â³êîí. Äåííå ñâ³òëî ïðîíèêàº âñåðåäèíó âèêëþ÷íî ÷åðåç 
ñêëÿí³ ñò³íè âíóòð³øíüîãî äâîðó. Îêð³ì âðàæàþ÷î¿ àðõ³òåêòóðè, 
áóäèíîê òàêîæ ö³êàâèé ìîíòàæíèìè òåõíîëîã³ÿìè, ùî ´ðóíòóþòüñÿ 
íà ïðèíöèïàõ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 
òà áåçáàð‘ºðíîãî ïðîñòîðó. Âñå âèêîðèñòàíå îáëàäíàííÿ äëÿ 
îïàëåííÿ, òåõíîëîã³ÿ çá³ðíèõ ñò³í ç³ ñòàëåâîãî ïðîô³ëþ, ñàí³òàðíî-
òåõí³÷íå îáëàäíàííÿ òà òðóáè º ïðîäóêö³ºþ ÒÅÑÅ.

На спорудження цього будинку пішло чотири роки проектування і цілий рік 
будівельних робіт. 150 квадратних метрів житлової площі та 50-метровий 
атріум. Власником цього будинку є технік-фахівець із сантехнічного 
обладнання, обладнання для опалення та кондиціонування повітря Штефан 
Люке. Він виконав монтажні роботи своїми власними руками і тепер він 
- щасливий мешканець будинку. Як система поверхневого опалення була 
використана TECEfoor. Доповненням до теплої підлоги є екологічно безпечна 
система кондиціонування за рахунок теплообміну із залізобетонними 
будівельними конструкціями у стелі. Вода циркулює по трубах опалення 
системи TECEfl oor SLQ «Срібна лінія якості», які забирають або виділяють 
тепло зі стелі, залежно від температури. Це забезпечує велику перевагу 
влітку: завдяки ефекту охолоджування дорогі системи кондиціонування 
повітря, які споживають багато електроенергії, виявляються не потрібними. 
Вночі труби віддають тепло в землю, запобігаючи перегріву будівлі. Коли 
температура навколишнього повітря знижується, вода з накопичувального 
резервуару прогріває стелю – і приємне тепло розливається по кімнаті.

Побутова технологія як високе мистецтво

Штефан Люке обрав обладнання ТМ ТЕСЕ і для ванної кімнати, оскільки він 
довіряє її продукції. «Як фахівець з монтажних робіт, який працює сам на 
себе, я протягом тривалого часу мав можливість переконатися в надійній 
якості продуктів системи TECEprofi l. Монтажні роботи легко виконувати, що 
економить час, який витрачається на будівництво». Несуча конструкція з 
оцинкованого сталевого профілю для сухого монтажу є чудовим рішенням 
для статично надійної фіксації раковини і унітаза, без необхідності 
вирубувати виїмки у стінах, що виснажує і залишає багато сміття, а потім 
штукатурити стіни.

Для туалету пан Люке обрав стандартний застінний модуль TECEprofіl з 
інтегрованим змивним бачком, який використовує технологію збереження 
води за рахунок системи подвійного змиву. Змив води активується за 
допомогою скляної панелі активації змиву TECEloop. Виконана у стилі 
мінімалізму, функціональна за конструкцією, панель вмонтована урівень 
поверхні та гармонічно інтегрується в архітектуру приміщення. В туалеті 
для гостей встановлений багатофункціональний застінний модуль 
TECElux 400. Цей комплексний, повністю обладнаний блок дозволяє 
приховати всі монтажні з’єднання та компоненти в стіні: економічний 

змивний бачок подвійного змиву з лотком для гігієнічних таблеток, 
система фільтрування повітря, а також електроніка для безконтактної 
активації змиву – на все це можна подивитися через оглядовий отвір під 
пластиною з ударостійкого скла. Завдяки вбудованому датчику, коли людина 
наближається до унітазу, вмикається підсвічування панелі активації системи 
подвійного змиву. Кахель гармонійно вкриває всі поверхні приміщення 
ванної кімнати, немає ані порогів, ані східців, до самого дренажного каналу 
TECEdrainline, вмонтованого біля стіни.
А верхня вставка із безпечного, ударостійкого скла є продовженням дизайну 
TECElux. Штефан Люке живе в своєму новому будинку вже близько року. 
«Я впевнений, що житиму тут протягом наступних 50 років», - з посмішкою 
говорить технік-фахівець.



TECE Planner and craftsman seminar

Drains in buildings – 
 professional planning and 
construction of wet rooms 
in buildings
Modern bathrooms are today more than just a functional wet room. As a result of the use 
of floor level shower channels, the shower area has today become a bathroom design 
highlight. Together with an attractive design, functionality, and hygiene, a successful 
bathroom concept should also provide powerful and professional drainage technology.

In this seminar the topic of drainage will be explained, from planning through to installa-
tion. From theoretical planning through to practice-related installation we will show you 
the professional installation and sealing of drainage components in theory and practice.

In conclusion we will inform you about the depth of products in the range for the relevant 
application situations, discussing the topics of fire protection and noise insulation with 
reference to the relevant regulations.

The new DIN 18534
Interior sealing in detail.
Part I – sealing in home bathrooms and large showers

Basics – Why seal building sections?
New regulations
Exposure classes
Substrate requirements
Demands on combination sealants

Planning realisation
Flow rates of drains
Installation and sealing
Standards and guidelines for noise and fire prevention in drainage technology
DIN EN 1253
Solution options

Practical section
Installation of TECE and Poloplast drain components, including installation with screed
Working with liquid applied sealants
Demonstrating fault sources

The following dates are planned:
08. September 2016 Bremen area
11. October 2016 Essen area
12. October 2016 Bonn area
14. November 2016 Trier area
15. November 2016 Karlsruhe area

Speakers:
Dipl.-Ing. Michael Brinkschmidt, TECE
Dipl.-Ing. Detlev Lienig, TECE
Dipl.-Ing. Marcel Neid, Sopro
Dubravko Matanic, Poloplast
Rainer Zerressen, Poloplast

If you are interested you can register 
online at  www.tece.de/seminare 
conveniently and directly for this and 
other seminars. 

Трапи від TECE – німецька якість
та сертифікована надійність

 

Перевірена сумісність з провідними виробниками гідроізоляції:




