
SVOBODA  
V DESIGNU

Design a Kreativita

ClOSE tO yOU.

Porozumění lidem a jejich požadavkům 
– to je přesně to, co nás motivuje.

V tomto duchu vyvíjíme výrobky a služby,  
které nabízejí víc prostoru pro kreativitu 
a pohodlí ve smyslu používání.



“Co odráží architektovu touhu 
více – navrhování monotónních 
místností nebo tvorba  
moderních koupelen?”

“ Jak by měla být výrobní 
technologie navržena? 
Aby neomezovala, 
ale skutečně podporovala 
projektování zakázkových 
koupelen!”

“Musí být špičkový design 
a funkčnost v architektuře 
pouze v rozporu?”

SVĚt ŘEŠENÍ.
V oblasti sanitárních zařízení je TECE jasným inovátorem. 
S dobře promyšleným řešením, spolehlivou technologií, 
dlouhodobou funkčností a nadčasovým designem,  
výrobky TECE pronikají do celého světa.

 
Poznejte nás
TECE je středně velká společnost přímo řízená jediným majitelem. Ústředí sídlí  
v Emsdettenu, v Německu. Vyvíjíme výrobky a služby pro instalatéry, projektanty 
a architekty již od roku 1987, kdy byla naše firma založena.  
Dnes máme 22 mezinárodních poboček po celém světě, na základě čeho se cítíme 
všude jako doma. V duchu myšlenky “close to you“, udržujeme s našimi klienty  
frekventovanou a otevřenou komunikaci.

Potrubní systémy
Lisovací systém TECEflex nebo 
násuvný systém TECElogo

Stěnové profily  
a předstěnové systémy
Stěnové profily do koupelen 
nebo pro stavební projekty.

Systémy  
podlahového vytápění
Kompletní systém skládající se  
z potrubí, systémových desek,  
rozdělovačů a ovládacích prvků.

Odtokové systémy
Sprchové žlábky, sprchové profily 
i vestavěné odtokové systémy.

Sanitární systémy
Od keramiky WC a ovládacích tlačítek 
až po splachovací moduly.

Ovládací tlačítka
Vybrané kolekce pro privátní projekty 
nebo veřejné budovy, s širokou  
škálou materiálů a barev  
vždy v netradičním designu.

Odlučovače tuků
Odlučovače tuků pro podzemní instalace 
i volné stání, mobilní odlučovače tuků 
z plastu a nerezové oceli,



VÍC PROStORU NÁPADŮM.
Architektura se vyvíjí v souladu se sociálními změnami. 
Požadavky na funkčnost a estetiku se zvyšují  
ať už v soukromé nebo veřejné sféře.  
To je důvod, proč se stává  svoboda v designu 
víc důležitější než kdykoliv předtím.

Optimální využití prostoru
Koupelny se postupně stávají srdcem každého domova. 
Architekti tak čelí zcela novým výzvám. Dobré plánování 
a svoboda v designu jsou důležitými aspekty – bez ohledu 
na velikost prostoru nebo rozpočet. Inteligentní a moderní 
uspořádání pomáhá přetvořit funkční prostor na atraktivní 
a komfortní relaxační zónu. 

Osobitost vyžaduje dobrý design
Dobrý design má nadčasový a vysoce kvalitní styl.  
Spojení různých povrchů a materiálů, dává architektům  
a projektantům svobodu v navrhování různých  
obytných prostor.

Svoboda v systému
Plánování koupelny může být zcela prosté. Předpokladem 
je dokonale sladěný systém ve smyslu designu a technologie. 
Každý druh projektu, ať už pro soukromou nebo veřejnou 
oblast, může být plánován a realizován snadno a efektivně.

“ Dnes jsou koupelny indivi-
duální, stejně jako lidé,  
které je používají.   
Takže má-li být dosažen  
naprosto perfektní  
výsledek, svoboda  
v designu musí být tou  
nejvyšší prioritou.”
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PROStOR A ARCHItEKtURA
Přemýšlejte nad koupelnou.
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Pro dosažení komplexního řešení 
se vyplatí holistické myšlení
Přesvědčivá architektura je promyšlená až do nejmenších 
detailů. V koupelně a v dalších sanitárních prostorech, 
TECE podporuje tento přístup se svou filozofií: standardní, 
kompatibilní, plný rozdílů ve smyslu materiálů a povrchů. 
Nápady jsou svobodně vyjádřeny jak venku, tak uvnitř.

Sprchové žlábky TECEdrainline tvoří neviditelnou spojnici mezi architekturou a technologií bydlení.
Spojují funkci a design od samého základu a osvobozují koupelny od jakýchkoli omezení.
Výsledek:  jednotné podlahy bez přechodů a jednolitý elegantní design.

CO SE tÝČE PROStORU, 
MySlEtE KREAtIVNĚ.

1 Víc než jeden milion koupelen již bylo navrženo s použitím 
sprchových žlábků TECEdrainline.

2 Sprchový žlábek TECEdrainline typu “plate“ s možností vložení 
do podlahy z dlažby nebo podlahy z přírodního kamene.  
Viditel ná pak zůstane pouze úzká odtoková spára. 

PROStOR & ARCHItEKtURA
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Možnosti plánování
U nových staveb nebo renovacích: prostřednictvím  
sanitárních stěn a systému sprchových žlábků,  
mohou být i menší místností kompletně vybaveny  
a taky působit prostornější.

KOUPElNy BEZ BARIÉR.
Úplně nové uspořádání koupelny může být navrženo díky 
našemu předstěnovému systému. Použití předstěnových 
prvků umožňuje přizpůsobit návrh interiéru zcela podle 
představ zákazníka, a také to znamená, že předem určená 
instalace nemusí být ve výsledku striktně dodržena.
Rozložení hlavních prvků koupelny, jako umývadla, toalety, 
vany nebo sprchy, lze zcela přehodnotit a přeorganizovat.

Koupelny mohou být také navrženy na míru. 
Prostřednictvím centrálně umístěného 
předstěno vého systému je sprcha oddělena 
od toalety. Toaleta již není v koupelně přímo 
viditelná a sprcha v úrovni podlahy je vizuálně 
nenápadná, přičemž jakkoli nebrání v pohybu  
po koupelně.

PROStOR & ARCHItEKtURA

Na osm metrů čtverečních prostoru, mohou být 
navrženy různé scénáře koupelny, přičemž každý z nich 
je plně přizpůsoben zákazníkovi dle jeho individuálních 
představ a plně funkční.

Nemusí být vždy umístěna podél stěny:  
vana v koupelně zabírá mnoho prostoru. 
S předstěnovým systémem TECE, pozice vany 
v středně velké místnosti nepředstavuje problém 
a zanechává dostatek prostoru pro sprchový 
kout za použití sprchového žlábku.

Prostor
toalety

zóna umyvadla

sprchový 
Prostor

skleněná 
sprchová  
zástěna
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1 Předstěnový systém TECE má modulární design, který zaručuje zhotovení 
dle představ zákazníka.

2 Systém obsahuje moduly pro snadnou integraci ostatních  prvků,  
jako je sanitární keramika, vodovodní baterie nebo nábytek.

Odsávání pachů, připojení  
sprchovacích toalet nebo výškové 
nastavení – TECElux nabízí  
mnoho výhod.

tAK JEDNODUCHÉ 
A ZÁROVEŇ tAK ROZMANItÉ.
Předstěnové systémy TECE jsou navrženy podle modulárních 
principů. Díky jejich konstrukci a široké škále kombinací, 
lze pak v koupelně dosáhnout velké pestrosti a rozmanitosti.

PROStOR & ARCHItEKtURA

Předstěnové systémy TECE mají modulární design  
a nabízejí maximální volnost při plánování  
koupelny zákazníkem.

Předstěnový systém zahrnuje nosnou konstrukci 
a sanitární moduly pro všechny uživatelské oblasti 
v koupelně; od umývadel a pisoáru 
po toaletní moduly.
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“ Požadavky na moderní koupelny jsou v dnešní 
době náročnější než před pár lety. 
Neomezený interiérový design a důsledné  
plánování všech detailů je velmi důležité.”
Joerg Verwolth, architekt a člen společnosti BDA (Německá asociace architektů)

 
Současná koupelna
Design současné koupelny neznamená budovat neobyčejné,  
extra koupelny. Daleko víc je důležité plánovat a navrhnout prostor 
s dlouhodobým využitím. Koupelna musí být schopná se přizpůsobit 
každodennímu životu – volnost bez omezení je klíčovým slovem  
– nikdy nevíte, kdy budete chtít modernizovat určité prvky bez toho, 
aby jste bourali celé stěny. Velikost koupelny není důležitá.  
Především, vše záleží na co nejefektivnějším využití prostoru.

CEStA DO KOUPElNy.
Proces projektování by měl být co nejjednodušší 
– od prvních nákresů až po hotovou koupelnu. 
Dobře promyšlený výrobní systém usnadňuje  
každý krok při projektování. 

PROStOR & ARCHItEKtURA

Jednoduchý a působivý design
Proces je podporován sofistikovanými produkty a projekto-
vá ním, které navrhuje inteligentní využití prostoru. Oblast 
sprchy  je dobrým příkladem prostoru, který lze dál rozvíjet. 
Vymezené mokré oblasti mohou být navrženy s volně stojícími 
předstěnami, sprchové žlábky zabezpečí velký prostor bez 
bariér a jednoduchý přístup k nim, usnadňuje čištění.  
Takové řešení je možné realizovat kdekoliv, v domě,  
pronajatém bytě nebo v hotelu. 

Konec konců, dobrý design taky závisí od výběru barev 
a materiálů – malý detail, který zvyšuje osobitost prostoru.
V každém případě, víc než kdykoliv předtím, je koupelna  
vyjádřením osobnosti a zvyšující se požadavky vyžadují 
dobře promyšlená řešení.  

Koupelny v bytech
Univerzální design koupelny nena-
bízí jenom pohodlí pro její uživatele, 
ale také zvyšuje celkovou užitnou 
hodnotu nemovitosti. V tomto typu 
koupelny, se lidé všech generací  
cítí jako doma.

Koupelna  
pro všechny generace  
Úroveň komfortu není otázkou věku 
nebo invalidity. Jednoduchý přístup 
pro každého uživatele koupelny  
vyvolává příjemný dojem u dětí,  
dospělých i seniorů.

1 Ukázka koupelny TECE v bytovém sektoru
2 TECE ukázka přístupnosti
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OSOBNOSt & DESIGN
Návrhy s duší.

SVOBODA V DESIGNU
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Pohodlí ve všech  
životních situacích
V projektech pro rekonstrukce bytů, 
jsou městské apartmány přestavovány 
na přístupnější a otevřené prostory.  
Majitelé často mají vysoké nároky  
ve smyslu pohodlí a estetiky  
– spolu s odpovídající výší rozpočtu.

Efektivita ve smyslu  
funkce a rozpočtu
Při pobytech mimo domov – ať už jde o studenty 
nebo moderní obchodní  kočovníky – musí být 
každý čtvereční metr zástavby dokonale využit. 
S ohledem na tyto skutečnosti, musí být koupelna 
též dobře navržena, aniž by došlo k zásadnímu 
navýšení rozpočtu.  

KOUPElNA JE 
VElMI OSOBNÍ VĚC.
Podlaha může být předem stanovena, to však neplatí 
pro design koupelny. TECE výrobky jsou zaměřeny 
na plné přizpůsobení konceptům navržených 
zákazníky, zatím co se drží stanoveného rozpočtu.

OSOBNOSt & DESIGN

Rodinná koupelna zařízena 
pro každodenní užití
V domě kde žijí i děti, je kromě pohodlí a bezpečnosti 
důležitá snadná a jednoduchá obsluha.  
Pro tento typ projektů s průměrnou výší rozpočtu, 
nabízí TECE širokou škálu řešení. 
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Estetické výhody

Všechna výše uvedená 
ovládací tlačítka  
lze instalovat přímo  
do obkladu koupelny.

VÝBORNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
SE SKVĚlÝM DESIGNEM.
TECE výrobky se vyznačují jejich jasnými obrysy 
a nadčasovým designem. Geometrické tvary  
charakterizují uspořádání, zatím co pozornost  
se soustředí na funkčnost. Různost povrchů  
poskytuje velmi široké spektrum použití.

Nadčasový design pro každý případ
Ovládací tlačítko TECEnow s minimalistickým designem nabízí 
systém dvoumnožstevního splachování. Tento model byl taky 
zkoušen a testován v "cenově citlivých" projektech  
a ve veřejném sektoru. Toto ovládací tlačítko je také  
dostupné ve variantě ovládacího tlačítka pro pisoár. 

Na milimetr přesné
Tloušťka pouhé 2 mm, přesné odstupy a nepřítomnost okolního 
rámečku dodávají ovládacímu tlačítku TECEsquare naprosto 
minimalistický a unikátní vzhled. Kromě broušené nerezové oceli,  
jsou dostupná i provedení z jiných materiálů s povrchy  
v různém barevném provedení. 

Světlo ze skla
Ovládací tlačítko TECElux Mini splňuje nejvyšší požadavky 
na estetiku, funkčnost a hygienu. Povrch je vyroben  
z bezpečnostního skla a je dostupný v černé nebo bílé verzi.  
Ovládací tlačítko lze aktivovat bezdotykově, pomocí  
zabudovaného senzoru a je indikováno nepřetržitým  
nočním světlem. 

1 Ovládací tlačítko TECEsquare: Verze broušené 
nerezové oceli je též chráněna vrstvou,  
odolnou proti poškrábání a otiskům prstů.

2 Ovládací tlačítko TECElux Mini
3 Ovládací tlačítko TECEloop
4 Ovládací tlačítko TECEnow

OSOBNOSt & DESIGN

Awards

Kruhy ve čtvercích 
Ovládací tlačítka TECEloop nabízí stovky možností  
pro kompletní design koupelny. Ovládací deska a tlačítka 
mohou být individuálně navržena a kombinována  
s mnohými materiály, barvami a povrchy.
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Bílé sklo

“basic” – nerezová ocel dostupná v broušeném nebo v leštěném provedení a vzory na zakázku

Zelené sklo

Černé sklo

Žlábek z přírodního kamene – s možností přizpůsobení individuálnímu designu podlahy

“plate” – s možností přizpůsobení individuálnímu designu podlahy

“steel” – nerezová ocel dostupná v broušeném nebo v leštěném provedení

 
Design se sklem
Dobře promyšlené  a harmonické uspořádaní koupelny  
je vyjádřeno v každém jejím detailu. TECE vyrábí své  
designérské výrobky v ucelených řadách – například  
kolekce ze skla. Sklo je vysoko estetický materiál a zároveň 
velmi nenáročný na údržbu. TECE kolekce zahrnuje sprchové 
žlábky, ovládací tlačítka i termostaty – pro atraktivní  
a celkově harmonický vzhled.

PROJEKtOVÁNO 
tRENDy A BEZPEČNĚ.
TECE vždy architektům a projektantům přináší  
nejnovější trendy. Strukturované kolekce jsou snadno 
přístupné a poskytují naprostou bezpečnost během  
garantované doby provozu.

1 Sprchové žlábky TECEdrainline
2 Pokojový termostat TECEfloor
3 Ovládací tlačítko TECElux Mini

OSOBNOSt & DESIGN

Sprchové žlábky: jednoduše 
krásné a zcela praktické
A nejlépe ze všeho – k dispozici v podobě funkční  
a kreativně harmonizované kolekce. Sprchové žlábky 
TECE mají technicky modulární design, což umožňuje  
bezpečné a efektivní projektování.
 
Dokonce i v případě, že se vkus v průběhu let mění,  
technologie zůstává stejná. Sprchové žlábky TECE jsou  
navrženy tak, aby vyjadřovali co nejvyšší osobitost a pohodlí  
ve smyslu užitých materiálů, tvarů a barev.

Pouze pár komponentů 
– stovky možností

Sprchový žlábek TECEdrainline má 
standardní design a vždy obsahuje:
•	designový rošt,  

rošt pro nalepení dlažby nebo  
rošt se skleněným povrchem,

•	tělo žlábku,
•	sifon.
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Vysoké požadavky
Moderní luxus se vyznačuje originalitou a užitím  
netradičních materiálů. Široká škála tvarů, barev  
a povrchových úprav rozvíjí kreativní design.  
Alternativní řešení jako bezdotykové splachování  
nebo “průchozí” sprchy pak poskytují nejvyšší úroveň 
pohodlí a užitnosti.

Estetika  
jako nový standard
V hotelovém podnikání “standard”  
již neznamená ubírat na estetice. 
Vzrušující designové koupelny, které jsou 
pro hosty atraktivní, můžeme najít  
i v hotelích základních kategorií. 
A to zaručuje naplněnou kapacitu a obrat. 

 
trendy v hotelovém designu 
V oblasti hotelového designu, to již dávno není pouze o desig-
nu pokojů. Nyní se mnohem víc klade důraz na vytvoření holis-
tic kého zážitku od recepce až po pokoje a od koupelny až po 
jídelnu.
Lidé si přejí utéct z každodenní rutiny a zažít nové věci. A nyní 
čím dál více, než kdy dříve, věnují větší pozornost blahobytu. 
Zájem o pohodlí a wellnes se jednoznačně zvyšuje.
Obývací prostor se stále více propojuje s koupelnou, což 
způsobuje, že se místnost jeví prostorněji, ale současně  po-
sky tuje uživatelům i větší míru soukromí. Optimálním řešením 
pro tyto aplikace může  být integrovaný výrobní systém.

To jsou nové výzvy pro architekty a projektanty, bez ohledu 
na kategorii, ve které se daná nemovitost nachází. Všechny 
prvky, ať už viditelné nebo neviditelné jsou dokonale harmo-
nizovány ve smyslu technologie  a funkčnosti. To znamená, 
že produkty od výrobců zařízení třetích stran, mohou být bez 
jakýchkoli problémů  integrovány, prostřednictvím otevřené-
ho rozhraní. 
To je přesně úkol, který dokonale plní výrobní systémy TECE, 
a zároveň usnadňují průběh návrhů i vlastních realizací.

HOtElOVÁ INSPIRACE.
Navrhování koupelen pro hotely je obzvlášť  
dynamické pole. Zkoušení nových konceptů v této 
oblasti poskytuje mezinárodním hostům vysokou 
úroveň atraktivity. Nicméně, pozornost musí být 
také věnována efektivitě provozu. TECE poskytuje 
ty správné výrobky vyhovující oběma požadavkům.

Galal Mahmoud – prezident společnosti GM Architects

1 Příklad: Koupelna v 3hvězdičkovém 
hotelu – IBIS Style Hotel, Trier 
(zdroj Gilbers & Baasch group 
of companies, Trier)

2 Příklad:  Koupelna v 5hvězdičkovém 
hotelu – Sofitel Horwl  “Tamuda Bay 
Beach and Spa“, Maroko

OSOBNOSt & DESIGN
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FUNKCE & INOVACE
Bezpečnost v systému.

SVOBODA V DESIGNU
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INOVACE ZNAMENÁ 
POROZUMĚNÍ.
Pojem inovace pokrývá široké spektrum nových vývojových 
trendů od technologické platformy až k hravé jemnosti. 
Zda tyto inovace také představují skutečná zlepšení, 
se prokáže v praxi. Hlavním úsilím a motivací TECE, 
je a vždy bylo, vyvíjet výrobky i služby, prostřednictvím 
poznání přesných požadavků zákazníků, které mají smysl 
a zůstávají ceněné z dlouhodobého funkčního hlediska.

 
Buďte otevření  
novým myšlenkám 
a nápadům.
Sprchovací toalety jsou v Asii dobře  
známé již dlouhou dobu. Nicméně  
se nyní prosazují i v dalších kulturách.
 
Až do teď, byly charakterizovány  
komplexní technologií a nevázaným  
designem, TECE však použilo jiný přístup.  
TECEone nevyžaduje přívod elektřiny 
nebo další zbytečné triky a navíc oplývá 
zcela nadčasovým designem.

 
Méně je více
Největší kouzlo designu spočívá  
v umění redukovat. Ovládací tlačítka 
TECE plně potvrzují toto tvrzení. Speciální 
rámeček umožňuje, v případě potřeby, 
instalaci zapuštěnou do stěny či obkladu. 
To přispívá neomezeným možnostem 
elegantní a snadné integrace do designu 
každé koupelny.

toaletní pohodlí  
“all inclusive”
WC terminál TECElux nabízí dokonalé 
spojení nadčasového designu  
a sofistikovaných technologií. 
S důrazem na užití nejnovějších technolo-
gií, které jsou spolu s revizním vstupem 
splachovací nádržky uschovány  
za odnímatelným skleněným panelem.  

Shrnuto:  
automatické bezkontaktní spláchnutí,  
noční podsvícení, odsávání pachů, 
sada pro vložení čistících tablet  
a plynulé nastavení výšky toalety.

1 TECEone sprchovací toaleta
2 Ovládací tlačítko TECEloop
3 TECElux WC terminál

FUNKCE & INOVACE
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Posunuté k hranicím
TECE provádí řadu automatizovaných zkušebních procedur 
pro zkoušky integrity výrobků a jejich opotřebení. Testy  
jsou prováděny, ne jenom proto, aby stanovily požadované  
standardní hodnoty, ale také proto aby odhalily aktuální  
fyzické limity výrobků a systémů.
 
Mezinárodně doporučeno
Výrobky a systémy TECE vyhovují domácím i zahraničním 
požadavkům na kvalitu a rozličným standardizovaným testům. 
Nezávislé testovací instituce našim výrobkům potvrzují 
dodržování mezinárodních ustanovení vydáním příslušných 
schválení a vystavením daných certifikátů.

FUNKCE & INOVACE

Z BEZPEČNÉ StRÁNKy.
Výrobky TECE splňují nejvyšší technické a kvalitativní 
požadavky. Mohou být univerzálně kombinovány  
v rámci jedné značky a také jsou kompatibilní s jinými 
produkty z oblasti sanitární techniky. Znamená  
to dokonalou souhru a bezpečné plánování  
od návrhu rodinných domů až po projektování  
rozsáhlých developerských projektů.

 
Bezpečnost ve výrobku
Ať již v soukromé, veřejné nebo v komerční sféře 
se výrobky TECE podrobují celému rozsahu právně 
vyžádaných schválení a certifikací na mezinárodní 
úrovni. Každý výrobek TECE se podrobuje přísným 
testům, počínaje nákupem surovin až po konečný 
výstup z výroby. Zaručení dlouhodobé životnosti 
při nezměněné funkčnosti, lze dosáhnout jedině 
tímto způsobem.

 
Bezpečnost v systému
Protože se mění potřeby v soukromé sféře, design koupelen 
se frekventovaně mění také. Produkty TECE plně drží krok 
s požadavky na změny: technologie instalované do zdi  
zaručují plnou kompatibilitu s jinou toaletní keramikou 
nebo ovládacími tlačítky TECE, které jsou před stěnou.

1 Všechny ovládací tlačítka pasují ke všem nádržkám, každá 
toaletní keramika pasuje na všechny moduly. Standardní 
design TECE umožňuje snadné a bezpečné projektování 
i hladký průběh vlastní realizace.

2 Náročné testy nepřetržitého provozu – ukázka, vlastní zku-
šebny TECE pro testování ovládacích tlačítek a nádržek.

Značky kvality

Mezinárodní výrobky vyžadují mezinárodní 
schválení. Z toho důvodu jsou potrubní 
systémy TECE průběžně monitorovány 
celým řadou externích mezinárodních  
kontrolních orgánů.
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SERVIS & ŠKOlENÍ
Vedou profesionály k profesionálům.

SVOBODA V DESIGNU
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V KONStRUKtIVNÍM  
DIAlOGU. 
Pouze výměnou názorů lze věci zlepšit. To je důvod 
proč se TECE věnuje intenzivním dialogům  
s partnery i zákazníky.

Myslet společně
TECE zapojuje architekty a projektanty již ve 
vývojo vé fázi návrhu výrobků. Původní prototypy 
jsou diskutovány společně a testovány  
na interaktivních workshopech.
Cílem je: dělat věci společně a lépe.

Nejpodrobnější informace jsou poskytovány 
v TECE Akademii.

Vzorky pro kreativnější práci
Názorná ukázka materiálů, barev, povrchů i funkcí a toho 
jak společně dokonale fungují. TECE vzorky a informace 
o nich lze získat na požádání.

Optimální rada
Specialista Vám rád pomůže s jakoukoliv otázkou – zda již 
požadujete detaily o výrobku, osobní poradenství v kanceláři 
nebo přímo na staveništi. Napište nám nebo zavolejte,  
uspořádáme rychlou schůzku.

Snadnější projektování
Pro efektivní projektování je dostupné digitální plánování.  
Může být použito pro rychlé a jednoduché sestavení produktů 
nejvhodnějších pro daný projekt, nebo přesné kalkulace  
dle daných požadavků klienta. 

1 TECE poskytuje širokou škálu školení, seminářů a workshopů.
2 Podívejte se sami na: vzorky materiálů a výrobků,  

jsou dostupné například pro ovládací tlačítka TECE.

SERVIS A ŠKOlENÍ
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CLOSE TO YOU

Společnost

DOKONALOST 
V JEDNODUCHOSTI, 
PRÁCE BEZ STRESU.

Instalace a Montáž

SPOLEHLIVOST 
V PROJEKTOVÉM 
PODNIKÁNÍ

Projekce a Plánování

Projekce a plánování
Bezpečnost ve smyslu času,  
legislativních aspektů a úspornosti. 
Tato brožura se hodí projektantům, 
architektům a investorům.

POZNEJtE NÁS lÉPE.
TECE poskytuje odborné znalosti i v dalších oblastech  
působnosti. Navštivte www.tece.cz, kde můžete najít podrobné 
informace o společnosti, našich výrobcích a podpoře.

 
Společnost
Close to you – korporátní brožury  
přibližují inovativní kulturu TECE  
a přibližují princip rodinné  
filozofie naší společnosti.

Instalace a montáž
Otevřeně, bez stresu. V této brožuře, 
se mohou profesionální obchodníci 
dozvědět víc o dobře promyšlených 
výrobcích, kvalitě, podpoře  
a TECE Akademii. 
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Pro více informací navštivte
www.tece.cz

TECE GmbH
Německo
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de 

TECE Česká republika s. r. o.
T + 420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz


