
TECEambia – plastová ovládací tlačítkaTECEnow – plastová ovládací tlačítka

9240400  
Bílá

9240401 
Lesklý chrom

9240403 
Lesklá černá

9240405 
Bílá,  
antibakterialní úprava

9240402 
Matný chrom

TECEnow distanční rámeček
Bílá  9240410 
Lesklý chrom 9240411 
Matný chrom 9240412 
Lesklá černá 9240415

9240200 Bílá
9240240 Bílá, 
 antibakterialní úprava

9240226 
Lesklý chrom

9240225 
Matný chrom

9240253
Rámeček matný chrom, 
tlačítka lesklý chrom

9242100  
9242140

9242126 

9240100 Bílá 
9240140 Bílá, 
antibakterialní úprava

9240126 
Lesklý chrom

9240125 
Matný chrom

9240254 
Rámeček matný chrom, 
tlačítka lesklý chrom

9242400 

9242401

9242403 

9242405

9242402

Instalační rámeček pro instalaci  
tlačítek zapuštěných do obkladu

Lesklý kov  9240644 
Bílá 9240646 
Černá 9240647 
Pozlacená 9240648 
Lesklý chrom 9240649

Instalační rámeček TECEfilo pro instalaci tlačítek  
zapuštěných do obkladu
Lesklý chrom 9242040 
Bílá 9242041 
Černá 9242042

Pro montáž pisoárové elektroniky TECEfilo:
TECEbox splachovací ventil U2 pro pisoáry 9370040 
TECEprofil montážní prvek U2 pro pisoáry 9320013

Krycí rámeček pro instalaci tlačítek 
zapuštěných do obkladu

Matný 9240643
Lesklý 9240645

TECEfilo – ovládací tlačítka pro pisoáry Instalační a dekorativní rámečky 
pro instalaci tlačítek zapuštěných do obkladu

Instalační rámeček pro pisoár pro in sta
laci tlačítek zapuštěných do obkladu

Bílá 9242646 
Černá 9242647
Pozlacená 9242648 
Lesklý chrom 9242649

9242071* 
baterie 7,2 V 
Broušená nerezová ocel

9242070* 
230V napájení

OVLÁDACÍ  
TLAČÍTKA 
PRO TOALETY

Kompletní sortiment

9240950  
Sada pro vhazování 
čisticích tablet

TECE sada pro vhazování čisticích tablet

Udržuje čistotu vaší toalety:  
kompa ti bil ní se všemi nádržkami 
TECE Uni a ovládacími tlačítky  
pro toalety.

*S povrchovou úpravou proti otiskům prstů

9242063
baterie 7,2 V  
Černé sklo

9242062 
230V na
pájení

9242055
baterie 7,2 V 
Lesklý chrom 
plastové

9242054 
230V na
pájení

9242061 
baterie 7,2 V 
Bílé sklo

9242060 
230V napájení 

9242051 
baterie 7,2 V 
Bílý plast

9242050 
230V napájení

9240700
Bílá

9240701 
Lesklý chrom 

9240702 
Matný chrom

TECEbase – plastová ovládací tlačítka

TECE Česká republika s. r. o.
Voctářova 2449/5
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika
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Pro více informací navštivte naše webové stránky www.tece.cz

1   Splachovací tlačítka v různých individuálně  

přizpůsobitelných barvách

•	 barvy jsou sladěny s koupelnovým nábytkem, 

dlažbou, keramikou a vším dalším

2  Ovládací tlačítka pro toalety v kovovém provedení

•	 kovové doplňky se skvěle kombinují s řadou  

dostupných barev, materiálů a příslušenství

3  Ovládací tlačítka pro toalety s logem Vaší společnosti

•	 individuálně můžeme vyrobit ovládací tlačítka 

pro toalety s logem dle Vašeho zadání

 
Vše do sebe pasuje.
Manuální TECE tlačítka pro toalety jsou kompatibilní  
se všemi nádržkami TECE a mohou být volitelně  
vybavena sadou pro vhazování tablet.

2

31

Stačí pár kliknutí a můžete si vybrat z širokého množství  
různých designů a barev přesně dle Vašeho vkusu.
Ovládací tlačítko přesně podle svých představ si můžete
navrhnout naším online konfigurátorem na www.tece.cz

 
Vše záleží na volbě...
Úplně vše, co se týká ovládacích tlačítek a funkcí 
toalety, si můžete individuálně vybrat ze širokého 
sortimentu TECE tak, aby výsledek plně splňoval 
Vaše představy a požadované funkce.  
Barvy veškeré sanity a keramiky jsou vyráběny  
ve shodě s barevnými vzorníky RAL a NCS.
Pokovené povrchy navíc vynikají dlouhou  
životností a jsou odolné proti škrábancům.

t +420 273 134 240
 info@tece.cz
 objednavky@tece.cz
 www.tece.cz



Splachovací senzor
U tlačítka TECElux Mini aktivujete spláchnutí 
toalety pouhým pohybem ruky. 
Pro ty, kteří stále preferují “klasické” spla
cho vání, je zde i možnost spláchnutí letmým 
dotykem v oblasti nasvícených polí tlačítka.

9240960  
Bílá

9240961  
Černá

9242810* 9242811 9242801*

9242803

9242805

9242807

9242809

9242812

TECElux Mini – skleněná elektrická ovládací tlačítka TECEsquare – nerezová ovládací tlačítka

9240831
Lesklý chrom

9240801* 
Bílé sklo,  
tlačítka broušená nerezová ocel

9240803  
Zelené sklo,  
tlačítka bílá

9240805  
Zelené sklo, 
tlačítka lesklý chrom

9240807  
Černé sklo, 
tlačítka lesklý chrom

9240809  
Černé sklo, 
černá tlačítka

9240832
Bílá

9240970
Transformátor TECElux

9240834
Matná bílá

9240833
Matná černá

9240830*
Broušená nerezová ocel

9240800  
Bílé sklo,  
tlačítka bílá

9240650  
Bílé sklo, 
bílá tlačítka

9240660  
Bílé sklo, 
tlačítka lesklý chrom

9240652  
Zelené sklo, 
tlačítka matný chrom

9240654  
Černé sklo, 
bílá tlačítka

9240656 
Černé sklo, 
tlačítka lesklý chrom

9240658
Černé sklo, 
zlatá tlačítka

9240659 
Bílé sklo, 
tlačítka matný chrom

9240651  
Zelené sklo, 
bílá tlačítka

9240653  
Zelené sklo, 
tlačítka lesklý chrom

9240655 
Černé sklo, 
tlačítka matný chrom

9240657
Černé sklo, 
černá tlačítka

9240802  
Bílé sklo, 
tlačítka lesklý chrom

9240804* 
Zelené sklo, 
tlačítka broušená nerezová ocel

9240806* 
Černé sklo, 
tlačítka broušená nerezová ocel

9240808  
Černé sklo, 
zlatá tlačítka

* Tlačítka s povrchem proti zanechání otisků prstů

Speciální povrch proti otiskům prstů
TECEsquare v provedení broušená  
nerezová ocel je speciálně vytvořené 
proti zanechání otisků prstů.

TECEsquare – skleněná ovládací tlačítka

9242800 9242650

9242660

9242652

9242654

9242656

9242658 

9242659

9242651

9242653

9242655

9242657

9242802

9242804*

9242806*

9242808

* Tlačítka s povrchem proti zanechání otisků prstů

Cestu na toaletu můžete rychle najít v noci, i bez 
rozsvícení světla v koupelně, díky tlačítku TECE 
lux Mini, které se rozsvítí při zachycení pohybu.

TECEloop – skleněná ovládací tlačítka 

9242661*
Bílé sklo, tlačítka  
broušená nerezová ocel

9242662*
Zelené sklo, tlačítka 
broušená nerezová ocel

9242663*  
Černé sklo, tlačítka 
broušená nerezová ocel

9240671 
Kryt bílé sklo, 
Emco 

9240673 
Kryt oranžové sklo

9240674 
Kryt černé sklo, 
Alape a Emco

9240670  
Kryt zelené sklo

9240678  
Kryt kávově hnědé 
sklo 

9240685  
Kryt trávově zelené 
sklo, Burgbad 

9240676 
Kryt šedostříbrné 
sklo, Alape

9240677 
Kryt modrošedé 
sklo

9240675  
Břidlicový kryt

9240683  
Kryt zrcadlové sklo

9240672 
Kryt zelené sklo 
Asis, Emco

9240679  
Kryt rubínově  
červené sklo, Alape

9240680  
Kryt slonovinové 
sklo, Alape 

9240665  
Tlačítka matný 
chrom 

9240666  
Tlačítka lesklý 
chrom

9240663  
Bílá tlačítka

9240667
Černá tlačítka

9240669* 
Tlačítka broušená 
nerezová ocel

9240664 
Bílá tlačítka  
antibakteriální
úprava 

9240668  
Pozlacená  
tlačítka 

9240684  
Pergamonově 
bílá tlačítka

TECEloop – stavebnicový systém

* Tlačítka s povrchem proti zanechání otisků prstů

Pro náročné
Široký výběr variant krytů a tlačítek můžete libovolně kombino
vat a utvořit si tak svůj naprosto individuální design.

Antibakteriální úprava
Plastová ovládací tlačítka TECEloop, 
TECEnow a TECEambia jsou také 
dostupná s antibakteriální  
povrchovou úpravou.

9242600

9242627

9242625

9242640

9242601

9242626

TECEloop – plastová ovládací tlačítka

9240640 
Bílá,  
antibakterialní úprava

9240601  
Pergamon

9240626 
Lesklý chrom

9240600
Bílá

9240627 
Bílá, 
tlačítka lesklý chrom

9240625  
Matný chrom

92423129240312 
Bílá, hedvábně matná

9240322 
Bílá, hedvábně matná

92423149240314  
Bílá

9240324 
Bílá

9242310 9240310 
Broušená nerezová ocel

9240320 
Broušená nerezová ocel

9240365 
Patinovaná měď

9240366  
Patinovaná mosaz

92423119240311 
Lesklý chrom

9240321  
Lesklý chrom

9240361 
Lesklá bílá

9242356 9242350 9242351 9242354  
Hedvábná bílá

9240350 
Broušená nerezová ocel

9240351 
Lesklý chrom

Electronické ovládíní s 6V baterií

9240362 
Lesklá bílá

9242357 9242353 9242355  
Hedvábná bílá

9242352 9240353 
Lesklý chrom

9240352 
Broušená nerezová ocel

Electronické ovládíní s napájením 230/12V

TECEplanus – ovládací tlačítka

TECEplanus – systém elektronického splachování


