
DE HYGIËNISCHE TEGEL

Gewoon perfect  
wonen



Verbeterd binnenklimaat
Hytect brengt een reinigings-
proces van de lucht op gang 
waarbij zowel onaangename 
geurtjes als schadelijke stoffen 
zoals stikstofoxiden geneutrali-
seerd worden. Zo kunnen alle 
familieleden en al uw gasten 
zorgeloos doorademen.

Antibacteriële werking
Als Hytect en licht met elkaar 
in contact komen, wordt zuur-
stof geactiveerd, waardoor  
micro-organismen als bacteriën, 
schimmels en ziektekiemen 
vergaan. Een goed gevoel, om 
thuis tegen ziekteverwekkers 
beschermd te zijn.

Met Hytect kunnen mensen met een allergie rustig  
doorademen, ouders hun baby‘s gerust op de vloer laten 
kruipen, en dierenvrienden in een handomdraai de sporen 
van hun viervoeters wegwerken. Want onze innovatieve 
technologie gaat bacteriën, schimmels en ziektekiemen 
tegen, breekt schadelijke stoffen in de lucht af, en zorgt 
ervoor dat vuil moeiteloos kan worden verwijderd. Hytect 
werkt als een natuurlijke katalysator, die alleen onder  
invloed van licht in actie komt – en wel permanent. Want 
Hytect is vast ingebrand in de tegel en wordt niet verbruikt. 
Voor een blijvend hoge woonkwaliteit.

De hygiënische tegel voor 
een gezonde woonomgeving

Gemakkelijk schoon  
te maken
Dankzij het Hytect-oppervlak 
wordt vuil eenvoudig losgeweekt 
en worden de tegels met minder 
werk en minder schoonmaak-
middelen schoon. Zo kunt u zich 
aan de mooie dingen van het 
leven wijden, en bovendien het 
milieu sparen.

Zo werkt Hytect



Slim bekeken
Uw huis moet een heel persoonlijke, weldadige oase zijn. 
Karakter tonen, geborgenheid bieden en zonder veel moeite 
mooi en schoon te houden zijn. Met Hytect-tegels kunt u met 
speels gemak uw individuele lievelingsplek vormgeven en tegelijk 
een gezonde en comfortabele woonruimte creëren. 

Voor elke interieurstijl de ideale Hytect-tegel: van  
mozaïeken tot XXL-formaten, van puristische designs  
tot expressieve motieven, van wandtegels tot slipvaste
vloertegels. Zo ontstaat een unieke leefomgeving,  
helemaal naar uw eigen smaak.



Badkamers
Er stroomt veel water, zeep en shampoo door douche, badkuip  

en co. En toch moet de badkamer een steriele natte cel zijn.
Hytect-tegels trotseren het natte element, zijn gemakkelijk schoon 
te maken en gaan bacteriën, schimmels en zwammen actief tegen. 

Dankzij het fraaie en eigentijdse design doet ook optisch niets 
meer aan een natte cel denken. Een prettig gevoel 

in uw eigen privé-spa. 

Woonruimtes
De gasten worden onthaald, de kinderen spelen, er wordt een 

glas omgestoten... Geen probleem! Door het Hytect-oppervlak
kunnen vuil en vloeistoffen moeiteloos worden opgenomen. Maar 

deze tegels maken niet alleen uw dagelijks leven gemakkelijker, 
ze helpen u ook aan een verkwikkende slaap omdat ze schadelijke 

stoffen uit de lucht filteren. Hytect: dag en nacht actief!



›   Moeiteloos schoon-
maken: bespaart tijd 
en schoonmaakmiddel

›   Antibacterieel: zorgt 
voor hygiënische 
reiniging

›   Schone lucht: heeft 
een positief effect op 
het binnenklimaat 

›   Slimme technologie, 
voor optimale 
woonkwaliteit

DUURZAME 
VOORDELEN

Hytect betekent minder schoonmaken, meer hygiëne,  
frissere lucht en optimaal comfort. Zo is uw entree altijd  
uitnodigend, uw woonruimte altijd toegankelijk, uw badkamer 
een bacterievrije wellness-tempel, en uw slaapkamer een 
weldadige zone van rust. De slimme manier van wonen.

Overige info

hytect.com
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Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Servaisstraße, 53347 Alfter-Witterschlick, Duitsland
Telefoon: +49 (0)228 391-0
Fax: +49 (0)228 391-1273
hytect@deutsche-steinzeug.de

www.hytect.com


