
“Правим добрите продукти още по-добри.”

TECE Gmbh е немска компания с над 30 
годишна история, която е тясно 
специализирана в производството на продукти 
за вграждане - линейни и точкови 
отводнители, структури за вграждане, тръбни и 
профилни системи. 

Централата и основната производствена база 
на фирмата се намират в гр.Емсдетен, 
Германия.  

През 2021 година TECE беше отличена с 
немската награда за иновативация и дизайн за 
своите структури с функция за хигиенно 
изплакване. 1



Глобално семейство.

ТECE е представена в 26 държави по света, в 
които налага нови стандарти за качество, 
дизайн и улеснения в монтажа.

За фирмата комфорта и жизнения стандарт на
потребителя са от ключова важност. 
Решенията са в синхрон с изискванията на 
потребителите, както и с нуждите на
проектанти, архитекти и инсталатори.

Системните решения на TECE съчетават
надеждни продукти с непреходен дизайн. Това
е и движещата сила на компанията.
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Иновациите правят всичко различно.

Като лидер в своята област, TECE разпознава 
отговорността си към индустрията и провежда 
редовно обучителни семинари за 
специалистите в бранша от цяла Европа. 

Решенията на TECE се използват по целия свят 
в имоти в жилищния сектор, обществени 
сгради и частни домове. 

Над 60 референции от изпълнени обекти с 
продукти на TECE можете да видите на

www.tece.com/en/reference.
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Улеснено изпълнение без стрес.

TECE многократно е поставяла стандарти в 
индустрията - включително на международно 
ниво чрез уникални решения, благодарение 
на индивидуалните предимства, които 
фирмата предлага.

Продуктите на TECE се отличават с лесен и 
сигурен монтаж, който спестява до 30% от 
времето за инсталация.
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Сигурност зад стената – елегантност пред погледа.

90% от продуктите на TECE работят невидимо зад
стена. Ето защо тихата, незабележима и сигурна 
работа на системите е основен приоритет за 
немския производител.

За остналите 10%, които са част от интериора, като
бутоните на структурите и видимата част на душ
каналите, компанията залага на безупречен дизайн 
и висококачествени материали.

Фирма ДЖИЯ 2001 ООД е официален 
представител на TECE GmbH за България. 

Повече информация на тел. 0887 444 838 –
Владимир Георгиев, tece@djia.bg.

mailto:tece@djia.bg

