
DESIGN                       
I HIGIENA                   
W JEDNYM 
TECEfilo - elektronika spłukująca 
do pisuaru



SPŁUKIWANIE BEZDOTYKOWE
TECEfilo - nowa elektronika spłukująca do pisuaru, została 
zaprojektowana w celu zapewnienia niezawodnego spłukiwania 
zarówno w łazienkach prywatnych, jak i pomieszczeniach 
użyteczności publicznej. Specjalne funkcje, takie jak ustawianie 
spłukiwania wstępnego, spłukiwania higienicznego 
w określonych odstępach czasowych i funkcja pauzy, redukują 
zużycie wody oraz zapewniają higienę i komfort użytkowania.

TECEfilo – fakty:
• dostępne w wersji ze stali nierdzewnej, szkła lub 

tworzywa
• zasilanie z sieci lub bateryjne
• obsługa manualna lub bezdotykowa
• opcjonalnie montaż zlicowany (szkło i tworzywo)
• indywidualnie programowalne funkcje
• do modułów zabudowy suchej i mokrej TECE

Możliwość zaprogramowania czasu spłukiwania, ilości 
spłukiwanej wody, spłukiwania wstępnego 
czy higienicznego, jak i funkcji pauzy, pozwala 
oszczędzać wodę (mniejsza ilość spłukiwanej wody 
w częstych przedziałach czasu). Klucz do programowania 
dostarczany jest w zestawie.

Spłukiwanie higieniczne:
Automatyczne spłukiwanie czasowe: 24, 78 lub 168 
godzin po ostatnim użyciu. 

Funkcja pauzy/funkcja stadionowa:
Ilość spłukiwanej wody jest automatycznie redukowana, 
jeżeli z pisuaru korzysta się w przedziałach czasowych 
krótszych niż dwie minuty.

“ Przyciski spłukujące                       
w toaletach publicznych często 
poddawane są znaczącym 
obciążeniom związanym 
z zanieczyszczeniami czy 
aktami wandalizmu. Z kolei 
w prywatnych łazienkach 
priorytetem jest estetyka. 
Czy połączenie obu tych 
wymagań nie byłoby świetnym 
rozwiązaniem?”



Nazwa Model/kolor Nr kat.

TECEfilo, 
elektronika do 
pisuaru, zasilanie 
230 V 

stal nierdzewna 
szczotkowana                  
z powłoką                    
anti-fingerprint

9242070 

szkło czarne 9242062 
szkło białe 9242060
tworzywo chrom 
połysk

9242054

tworzywo białe 9242050
TECEfilo, 
elektronika do 
pisuaru, zasilanie 
bateria 7,2 V

stal nierdzewna 
szczotkowana                  
z powłoką                    
anti-fingerprint

9242071

szkło czarne 9242063
szkło białe 9242061
tworzywo chrom 
połysk

9242055

tworzywo białe 9242051
TECEfilo ramka 
montażowa 
do montażu 
zlicowanego

chrom połysk 9242040

biały 9242041

czarny 9242042

TECEbox 
korpus zaworu 
podtynkowego U2

do zabudowy na 
mokro

9370040

TECEprofil stelaż 
podtynkowy 
do pisuaru

z obudową zaworu 
U2

9320016

TECEfilo elektronika do pisuaru
Zestaw do montażu natynkowego 
spłuczki TECE U2 do pisuaru.
Zestaw zawiera:
• elektrozawór z filtrem zanieczyszczeń
• ekstra płaską, przykręcaną obudowę 

z czujnikiem podczerwieni
• elementy montażowe
• klucz do demontażu płytki                            

i programowania elektroniki
Wymiary: 100 x 150 mm

Więcej informacji:
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
Polska
T + 48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl D
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Minimalistyczny design elekroniki do pisuaru 
TECEfilo pasuje idealnie do wielu przycisków 
do WC z asortymentu TECE i umożliwia dowolne 
ich łączenie. Płytka maskująca jest dostępna 
w wersji ze szkła, tworzywa lub ze stali nierdzewnej 
z powłoką zapobiegającą pozostawaniu odcisków 
palców. Wszystkie modele TECEfilo są idalnie 
płaskie. W przypadku montażu naściennego 
widoczna grubość przycisków w wersji szklanej 
wynosi max. 7 mm. Dodatkowo modele ze szkła 
i tworzywa dostępne są ze specjalną ramką 
montażową, która umożliwia montaż zlicowany 
(proszę zamawiać oddzielnie).

TECEfilo zaprojektowano tak, aby pasował                                                   
do wielu przycisków z asortymentu TECE
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1 bezdotykowe spłukiwanie higieniczne, dzięki 
technologii na podczerwień

2 stal nierdzewna, szkło lub tworzywo: TECEfilo 
idealnie pasuje do różnych przycisków 
spłukujących z asortymentu TECE


