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14mm tot einde boorgat
min.16mm aanhouden

Met de toevoeging van TECElogo aan ons uitgebreide assortiment 

warm- en koud drinkwatersystemen, bieden wij u weer een complete 

systeemoplossing van het hoogste niveau. 

 

Met TECElogo krijgt u alles wat u nodig heeft voor het installeren van 

drinkwater- en verwarmingsleidingen. In alle gangbare maten en ook de grote 

diameters van 16 - 63 mm. 

Naast de reguliere fittingvarianten kunt u met TECElogo ook gebruikmaken 

van praktische voorgemonteerde toepassingen, bijvoorbeeld voor 

het installeren van wastafels of het aansluiten van 

verwarmingselementen.

In een competitieve markt 
wil je concurrerend, snel en 
foutloos werk leveren. 
Dat geldt niet alleen voor u als ondernemer 
in de installatiebranche, maar ook voor 
DYKA als leverancier. Wij werken 
daarom intensief samen met 
TECE. 
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Uw handen zijn 
het beste gereedschap

Voor ons professionele leidingsysteem TECElogo heeft u geen persgereedschap 

meer nodig. Het meest geschikte gereedschap heeft u namelijk altijd bij u: uw handen. 

Werken met uw handen heeft vele voordelen. Ze zijn immers onderhoudsvrij, raken 

niet leeg, zijn beveiligd tegen diefstal en hebben altijd de juiste maat! 

SNELLE MONTAGE

Als je in plaats van te persen alleen nog hoeft te steken, spaart dat tijd 

uit. En niet zo‘n klein beetje ook. Volgens een studie van de Technische 

Hogeschool van Münster (D), was de conclusie van de geënquêteerde 

installatiebedrijven een tijdwinst tot zelfs 30%, ten opzichte van de door 

hen gehanteerde systemen.

EENVOUDIGE MONTAGE

TECElogo is ongelooflijk snel te monteren, zonder 

persgereedschap. Een uitkomst op elke bouwplaats. 

Zo ongecompliceerd en snel monteert u het professionele 

systeem TECElogo: 

1

Op lengte maken

2

Kalibreren

3

Steken

1. op lengte maken, 

2. kalibreren, 

3. steken en klaar.
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Via het gesloten inspectievenster kan de ingestoken verbinding aan een zichtcontrole worden onderworpen.

Inspectievenster 

bij ingestoken 

verbinding

Inspectievenster 

bij niet ingestoken 

verbinding

De TECElogo meerlagenbuis wordt van de modernste 

grondstoffen vervaardigd, waarbij gebruik gemaakt 

wordt van zeer geavanceerde machines. TECElogo 

buizen verenigen de beste eigenschappen van metaal 

en kunststof. Dankzij de stabiele basisnormbuis en de 

stompgelaste aluminium laag, bezit de buis uitstekende 

buig- en installatie-eigenschappen.

 » Ideaal voor het installeren van drinkwater- en 

verwarmingsinstallaties

 » Lengte-uitzetting hetzelfde als bij metalen buizen

 » Met stompgelaste aluminium mantel

 » Absoluut diffusiedicht

 »  Vanwege de witte toplaag ook te gebruiken waar 

de buis in het zicht zit

TECElogo buizen en fittingen: 
een perfect verband

4

3

2

1

(1) Basisnormbuis (PE-RT- of PE-Xc) 
(2) Hechtlaag
(3) Aluminium laag 
(4)  Witte beschermlaag van PE-RT
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De fitting van TECElogo valt op door zijn compacte afmetingen 

en zijn bouwplaats bestendige constructie. De hoge slagvastheid 

dankt hij aan de combinatie van PPSU®, een hoogwaardige 

kunststof, en vezel versterkte polyamide. Dat laatste materiaal 

wordt ook gebruikt in de automobielindustrie, onder meer 

voor componenten van het onderstel. Voor de fittingen met 

schroefdraad kiezen wij voor brons. Dit materiaal is bij uitstek 

geschikt voor drinkwaterleidingen. De fittingen en buizen van 

TECElogo zijn getest door de DVGW en goedgekeurd voor de 

toepassing in drinkwaterleidingen.

(1) Robuust basislichaam (PPSU® of brons)
(2) Draaibare schroefhuls met groot inspectievenster
(3) Klemring voor stevig houvast
(4) Twee o-ringen voor blijvend dichte verbindingen
(5) Hygiënestop tegen het binnendringen van stof en vuil

3

4

52

1

BOVENHANDS? MAAR NATUURLIJK!

Wat is zwaarder: persgereedschap of uw handen? Een duidelijke zaak: immers wie voor het installeren alleen zijn handen nodig heeft, 

heeft het een stuk makkelijker. Vooral bij bovenhands werken.
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DEMONTEERBARE VERBINDINGEN

Dat vindt u alleen bij TECElogo: een verkeerd gestoken 

verbinding schroeft u met behulp van een speciale sleutel 

gewoon weer los. De buis en de fitting blijven daarbij 

onbeschadigd en zijn weer volledig te gebruiken.

WEINIG RUIMTE, GEEN PROBLEEM

Ook als het een keer echt krap wordt, blijft het met 

TECElogo toch prettig werken. Zonder veel inspanning, komt 

u ook bij lastig toegankelijke plekken.  

U heeft immers geen persgereedschap nodig.

TECElogo, dat is intelligente professionele techniek

LICHTE KOFFER

De handzame, lichte koffer bevat alles wat nodig is voor het op lengte maken, kalibreren en losmaken van een verbinding. 

Zwaar persgereedschap vindt u hier niet. Eveneens vervallen de jaarlijkse onderhoudskosten en de hoge aanschafkosten van 

persgereedschap.

TECElogo koffer 
30x25x10cm

Koffer met persmachine
50x35x20cm

1,5kg 15kg
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Snel te installeren en blijvend solide. 

In diameters van 16 tot 63 mm. 
Voor alle gangbare toepassingen

Met TECElogo krijgt u alles wat u nodig heeft voor het installeren van drinkwater- 

en verwarmingsleidingen. In alle gangbare maten en ook de grote diameters 

van 16 - 63 mm. Naast de gangbare fittingvarianten kunt u met TECElogo ook 

gebruikmaken van praktische voorgemonteerde toepassingen, bijvoorbeeld voor 

het installeren van wastafels of het aansluiten van verwarmingselementen.
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dyka.com/tecelogo



DYKA B.V., Produktieweg 7, 8331 LJ  Steenwijk / Postbus 33, 8330 AA  Steenwijk, Nederland
Tel.: +31(0)521-534911, Fax: +31(0)521-534371, E-mail: info@dyka.com, Internet: www.dyka.com

DYKA, member of TESSENDERLO GROUP

VERKOOP

Telefonisch bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag 

van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Afd. Woning- & Utiliteitsbouw

tel: 0521-534470

fax: 0521-534491

e-mail:biri@dyka.com

KvK Zwolle 05027284

ING Rek.nr 65.79.33.864

IBAN: NL37 INGB 0657 9338 64

BIC: INGB NL2A
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