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TECEsolid och TECEfilo-Solid 
spolknappar för offentliga miljöer

NYHET



SOLIDA OCH ELEGANTA
TECEsolid och TECEfilo-Solid är nya spolknappar med en 
extremt robust konstruktion för toaletter och urinaler. Visuellt 
kännetecknas spolknapparna av den platta konstruktionen, de 
harmoniskt rundade kanterna och ytor i högkvalitativt rostfritt stål. 
Med sin attraktiva design passar de i både privata och offentliga 
miljöer.



»  Sanitetsprodukter som 
 används i offentliga miljöer 
måste kunna tåla en hel del. 
Men man ska inte behöva 
kompromissa med de estetiska 
kraven för det. «

TECEfilo-Solid elektroniska urinalspolknappar  
med infraröd sensor: 
Spoltid, spolvolym, för- och hygienspolning och vatten-
besparande pausfunktion (lägre spolvolym vid hög trafik) 
kan programmeras. En programmeringsnyckel medföljer 
produkten.

Hygienspolning:
Automatiskt styrd spolning, 24, 72 eller 168 timmar efter 
senaste användning. 

Pausfunktion:
Om det går mindre än två minuter mellan varje aktivering 
av urinalens spolfunktion reduceras vattenmängden 
automatiskt.

TECEsolid och TECEfilo-Solid för 
toaletter och urinaler
• Robust och slitstark – tack vare en 2 mm 

tjock rostfri yta. 
• Mycket låg bygghöjd – endast 6 mm 

framför väggen.
• Olika ytor, med beläggning som 

motverkar fingeravtryck som tillval.
• Stöldskydd – dolt montage
• Manuella och elektroniska 

urinalspolknappar.



4   TECEsolid wc-spolknapp med dubbelspolningsteknik i 
borstat rostfritt stål

5 TECEsolid urinalspolknapp, vit blank

Vit blank Borstat rostfritt stål 
(beläggning som motverkar 

fingeravtryck som tillval)

Vit mattBlank krom

1

3

2

1  TECEsolid wc-spolknapp med dubbelspolningsteknik
2 TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp
3  TECEsolid urinalspolknapp manuell

TECEsolid och TECEfilo-Solid spolknappar:

4
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TECEsolid wc-spolknapp med dubbelspolningsteknik
Wc-spolknapp för TECEprofil inbyggnadsfixturer. Platt design i rostfritt stål med 
gummiförsedda knappar för tyst spolning. Spolknapp med dolt montage för skydd 
mot stöld. 
Mått (B x H x D): 220 x 150 x 6 mm

TECEsolid distansram 
Används som distansram tillsammans med TECEsolid spolknapp vid montering i 
vägg med tjocklek mindre än 18 mm. 
Mått (B x H x D): 220 x 150 x 4 mm

TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp, 230 V nät 
Elektronisk urinalspolknapp med IR-teknik för beröringsfri spolning. 
Installeras tillsammans med TECEprofil Filo urinalfixtur (8100534). 
För användning med ett driftstryck på lägst 0,5 bar. Reglerbar spoltid, 
vattensparande pausfunktion, rengöringsfunktion, möjlighet att programmera 
förspolning och hygienspolning. Spolknapp med dolt montage för skydd mot stöld.
Bestående av: 
• magnetventil med smutsfilter 
• mycket platt skruvbart täcklock med sensorfält 
• monteringsmaterial och programmeringsnyckel 
Mått (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm

TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp, 7,2 V batteri
Elektronisk urinalspolknapp med IR-teknik för beröringsfri spolning. 
Installeras tillsammans med TECEprofil Filo urinalfixtur (8100534). 
För användning med ett driftstryck på lägst 0,5 bar. Reglerbar spoltid, 
vattensparande pausfunktion, rengöringsfunktion, möjlighet att programmera 
förspolning och hygienspolning. Spolknapp med dolt montage för skydd mot stöld.
Bestående av: 
• magnetventil med smutsfilter 
• mycket platt skruvbart täcklock med sensorfält 
• monteringsmaterial och programmeringsnyckel 
Mått (B x H x D): 100 x 150 x 6 mm

TECEsolid urinalspolknapp, inklusive spolventil U1
Manuell urinalspolknapp för TECEprofil urinalfixtur Universal (7926162). 
 Spolvolymen kan ställas in på 1, 2 eller 4 liter. Kräver ett lägsta driftstryck på         
0,5 bar. Spolknapp med dolt montage för skydd mot stöld.

Bestående av:
• spolventil U1
•  extra platt spolknapp i metall, bygghöjd 6 mm
•  spolmekanism och monteringsmaterial
Mått (B x H x D): 104 x 124 x 6 mm
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System Utförande Artikelnr

TECEsolid wc-spolknapp Vit blank 
Vit matt
Borstat rostfritt stål  
Borstat rostfritt stål, Anti-fingeravtryck
Blank krom

8000096 
8000097 
8000098 
8000099 
8000100

TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp 
230 V nät 
för TECEprofil Filo urinalfixtur 
(8100534)

Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål 
Borstat rostfritt stål, Anti-fingeravtryck
Blank krom

7722536 
7722537 
7722538 
7722539 
7722540

TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp
7,2 V batteri
för TECEprofil Filo urinalfixtur 
(8100534)

Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål 
Borstat rostfritt stål, Anti-fingeravtryck 
Blank krom

7722541 
7722542 
7722543 
7722544 
7722545

TECEprofil Filo urinalfixtur Fixtur för TECEfilo urinalspolknappar. 
Höjd 1120 mm.

8100534

TECEsolid urinalspolknapp, 
inklusive patron
för TECEprofil urinalfixtur Universal
(7926162)

Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål 
Borstat rostfritt stål, Anti-fingeravtryck 
Blank krom

7722546
7722547
7722548
7722549
7722550

TECEprofil urinalfixtur Universal Fixtur för TECEprofil urinalspolknappar. 
Höjd 1120 mm.

7926162

TECEsolid distansram Distansram för TECEsolid wc-spolknapp

Vit
Grå

8000101 
8000102

TECEsolid stöldsskyddsset För stöldskydd, inklusive monteringsverktyg 7722535

TECE Sverige AB
+46 10 200 81 40
order@tece.se
www.tece.se

För mer information, besök www.tece.se


