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Vanaf nu is het complete TECEflex- 

leidingsysteem te koop bij DYKA.  

De TECEflex drukhulstechniek heeft 

zich al ruim 20 jaar wereldwijd  

miljoenen keren bewezen. 

De axiaal geperste, 100% zuurstof-

dichte alupex buis schuift over de 

fitting en de drukhuls houdt deze 

stevig op zijn plaats. 1 universele 

fitting, geen gevoelige o-ringen en 

inzetbaar voor drinkwater, verwar-

ming, perslucht én gas!

Het TECEflex-systeem
Fouten maken kan niet met TECEflex: als u 

verbindingen verkeerd perst of vergeet te per-

sen, zit de drukhuls los. En dat ziet u meteen! 

Bovendien lekt er dan bij de druktest altijd 

vloeistof.

 

De axiale perstechniek biedt de volgende 

voordelen:

>  Memory-effect: na optrompen trekt de buis 

zich over de fittingen samen en ontstaat een 

100% dichte verbinding;

>  Niet geperste verbindingen zijn herkenbaar 

aan losse drukhuls;

>  Bij verkeerd of niet geperste verbindingen 

ontsnapt vloeistof tijdens druktest;

>  Geen gevoelige o-ringen, dus uiterst be-

trouwbaar.

Omdat TECEflex universeel inzetbaar is, zijn de 

opslagkosten laag. Tijdrovend zagen, ontbra-

men, lassen, solderen of hennep aanbrengen 

doet u niet meer. Dat bespaart veel tijd en 

geld. De GASTEC en KIWA gecertificeerde 

gasbuis van TECEflex onderscheidt zich door 

zijn gele kleur.

TECEflex fittingen
De fittingen hebben geen tussenruimtes of 

spleten, zijn uit één stuk gefabriceerd en hebben 

geen o-ringen nodig. Dankzij de optromptech-

niek blijft de buisdiameter in de fitting vrijwel 

gelijk en is de verbinding 100% dicht. Deze ver-

bindingstechniek garandeert de best denkbare 

doorstroming en geruisarme prestaties. 

Door de lage leidingweerstanden zijn kleinere 

(en goedkopere) buisdiameters mogelijk. Kleine-

re buisdiameters zorgen voor minder stilstaand 

water en bevorderen de drinkwaterhygiëne. 

TECEflex fittingen zijn verkrijgbaar in metaal en 

in kunststof. 

>  De metalen, corrosiebestendige messing fit-

tingen zijn ook geschikt voor gasinstallaties in 

woningen. Verkrijgbaar van 14 – 63 mm.

>  De kunststof PPSU fittingen zijn geschikt voor 

drinkwater, verwarming en vloerverwarming 

en verkrijgbaar van 14 – 20 mm.

 

TECEflex alupex buis
Alle leidingen in woningen legt u aan met 

TECEflex buis.

>  Sanitair, verwarming, perslucht en gas;

> Kelder- en stijgleidingen;

> Complete verwarmingsinstallaties.

TECEflex voor drinkwater
Schadelijke micro-organismen en kiemen krijgen 

bij TECEflex geen kans in de fittingen zonder 

tussenruimtes en o-ringen. Het resultaat:  

schoon en betrouwbaar drinkwater.

>  Uitstekend bestand tegen temperatuur- 

wisselingen;

>  Lange levensduur door PE-Xc binnenbuis.

TECEflex voor verwarming
Radiatoren of vloerverwarming: TECEflex heeft 

alle standaard aansluitingen en onderdelen. 

Door vernetting van de kern via elektronen- 

bestraling weerstaat de buis probleemloos 

hoge temperaturen en drukken. Tel daar de 

100% diffusiedichtheid bij op en u weet: 

TECEflex is het ideale systeem voor  

verwarmingsinstallaties.

>  Dikwandige buis dus zeer bouwplaats- 

bestendig;

>  Geruisarme buis;

>  Zuurstofdicht dankzij stompgelaste  

aluminium mantel.

TECEflex 
voor perslucht en gas
Bij de toepassing van TECEflex voor gas en 

perslucht gebruikt u dezelfde koppeling als 

voor drinkwater en verwarming. Dát maakt 

TECEflex zo uniek. Het enige verschil is de 

kleur van de buis voor gas: deze is geel.  

>  Snelle, schone, veilige verwerking;

>  Standaard fittingen van TECEflex  

toepasbaar: u grijpt nooit mis;

>  Eenvoudig en tijdbesparend in  

verwerking;

TECEflex: 1 fitting, axiaal geperst, 
geen o-ringen en universeel inzetbaar!

Topprestatie
50 jaar lang, 

24 uur per dag 
water van 70°C

zonder problemen!
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