
DESIGN                   
I TRWAŁOŚĆ
TECEsolid i TECEfilo-Solid   
przyciski spłukujące do WC i pisuaru 
dedykowane toaletom publicznym



MINIMALISTYCZNY DESIGN -           
SOLIDNA KONSTRUKCJA
Rozwiązania dedykowane łazienkom publicznym mogą łączyć 
zarówno atrakcyjne wzornictwo, funkcjonalność, jak i solidne 
wykonanie. Przykładem są nowe modele przycisków TECEsolid 
i TECEfilo-Solid. Obie serie wyróżniają się minimalistycznym 
designem, subtelną geometryczną formą oraz przemyślaną 
konstrukcją.



TECEsolid przycisk do WC z technologią spłukiwania dwoma ilościami wody 
Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry.
Bardzo płaski metalowy przycisk spłukujący, wyposażony w gumowe odboje
z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Możliwość 
zabezpieczenia przycisku przed kradzieżą.
Wymiary: 220 x 150 x 6 mm

TECEsolid ramka dystansowa 
Do stosowania z przyciskiem spłukującym TECEsolid, do montażu w cienkiej
zabudowie ściennej.
Wymiary: 220 x 150 x 4 mm

TECEfilo-Solid elektronika do pisuaru, zasilanie 230/12 V  
TECEfilo-Solid bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki
pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; 
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji
dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania 
higienicznego.

Składa się z: 
• elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń 
• wyjątkowo płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni 
• elementów montażowych oraz klucza do demontażu płytki i programowania  
 elektroniki 
Wymiary: 100 x 150 x 6 mm

TECEfilo-Solid elektronika do pisuaru, zasilanie bateryjne 7.2 V 
TECEfilo-Solid bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki
pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; 
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji
dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania 
higienicznego.

Składa się z: 
• elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń 
• wyjątkowo płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni 
• elementów montażowych oraz klucza do demontażu płytki i programowania  
 elektroniki 
Wymiary: 100 x 150 x 6 mm

TECEsolid przycisk spłukujący do pisuaru z kartuszem 
Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka 
ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 
lub 4 litry; możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar; 
możliwość zabezpieczenia przycisku przed kradzieżą.

Składa się z:
• kartusza spłuczki ciśnieniowej
•  wyjątkowo płaskiego przycisku spłukującego ze stali nierdzewnej
•  popychacza i elementów montażowych
Wymiary: 104 x 124 x 6 mm

 

 

 

 



“  Armatura stosowana               
w sektorze publicznym 
powinna być wyjątkowo 
trwała. Jednak estetyka 
nie powinna na tym 
cierpieć.”

TECEfilo-Solid elektronika spłukująca do pisuaru   
z czujnikiem podczerwieni: 
Możliwość zaprogramowania czasu spłukiwania, ilości 
spłukiwanej wody, spłukiwania wstępnego 
czy higienicznego, jak i funkcji pauzy, która pozwala 
zaoszczędzić wodę (mniejsza ilość spłukiwanej wody 
w częstszych 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.

TECEsolid i TECEfilo-Solid  
przyciski do WC i pisuaru
• solidne i wytrzymałe – dzięki 2 mm 

powierzchni ze stali nierdzewnej 
• bardzo płaskie - zaledwie 6 mm grubości
• dostępne w różnych wariantach, również 

z powłoką "anti-fingerprint"
• z zabezpieczeniem przed kradzieżą
•  przyciski do pisuaru dostępne                         

z uruchamianiem manualnym lub 
elektronicznym



4   TECEsolid przycisk spłukujący do WC, stal nierdzewna 
szczotkowana 

5 TECEsolid przycisk spłukujący do pisuaru, biały połysk

biały połyskstal nierdzewna szczotkowana 
(opcjonalnie z powłoką 

"anti-fingerprint")

biały matowychrom połysk
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1  TECEsolid do WC - przycisk spłukujący                              
z technologią spłukiwania dwoma ilościami wody

2 TECEfilo-Solid do pisuaru - elektronika spłukująca
3  TECEsolid do pisuaru - przycisk spłukujący,                

uruchamianie manualne

TECEsolid i TECEfilo-Solid: dostępne powierzchnie
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Produkt Wersja   Nr kat.

TECEsolid przycisk spłukujący do WC biały połysk 
biały matowy
stal nierdzewna szczotkowana 
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"  
chrom połysk

9240432 
9240433 
9240430 
9240434 
9240431

TECEfilo-Solid elektronika do pisuaru, 
zasilanie 230/12 V 
z obudową zaworu U 2

biały połysk 
biały matowy
stal nierdzewna szczotkowana 
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"  
chrom połysk

9242032 
9242036 
9242030 
9242037 
9242031

TECEfilo-Solid elektronika do pisuaru,
zasilanie bateryjne 7.2 V 
z obudową zaworu U 2

biały połysk 
biały matowy
stal nierdzewna szczotkowana 
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint"  
chrom połysk

9242035 
9242038 
9242033 
9242039 
9242034

TECEbox zestaw montażowy 
do pisuaru z obudową zaworu U 2

do zabudowy mokrej 9370040

TECEprofil stelaż do pisuaru U 2 stelaż do pisuaru do zabudowy suchej 
z obudową zaworu U 2

9320016

TECEsolid przycisk spłukujący do 
pisuaru z kartuszem
z obudową zaworu U 1

biały połysk 
biały matowy 
stal nierdzewna szczotkowana 
stal nierdzewna szczotkowana "anti-fingerprint" 
chrom połysk

9242432
9242433
9242430
9242434
9242431

TECEbox zestaw montażowy 
do pisuaru z obudową zaworu U 1

do zabudowy mokrej 9370021

TECEprofil stelaż do pisuaru U 1 stelaż do pisuaru do zabudowy suchej 
z obudową zaworu U 1

9320308

TECEsolid ramka dystansowa ramka dystansowa

biała
szara

9240440 
9240441

TECEsolid wkręty zabezpieczające wkręty zabezpieczające przed kradzieżą,
w komplecie klucz montażowy

9240442

TECE Sp. z o.o.
Polska
T + 48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Więcej infomrmacji:
www.tece.pl


