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Afvoersystemen

DOUCHEAFVOER – 
STIJLVOL EN  
VEILIG





»  Aantrekkelijk voor de klant, 
betrouwbaar bij de installatie. 
Dat zijn de moderne eisen 
van vandaag. «

BETROUWBAAR KAN  
ZO MOOI ZIJN.
Gelijkvloerse-douches zijn een must in de moderne 
badkamer. Om deze nieuwe vrijheid in de badkamer 
zo optimaal mogelijk voor de klant te realiseren, biedt 
TECE hoogwaardige oplossingen in veel moderne de-
signs, van de puntafvoer, de douchegoot tot en met 
het doucheprofiel. Maximale ontwerpvrijheid en maxi-
male betrouwbaarheid gaan bij TECE hand in hand. 
Niet alleen garanderen wij dat al onze afvoersystemen 
volledig voldoen aan de normen, maar dankzij de on-
afhankelijke Seal System-test zorgen wij er ook voor 
dat ze lekvrij zijn bij gebruik van standaard afdichtings-
producten. Aantrekkelijk, hygiënisch, betrouwbaar:  
Dit zijn afvoersystemen van TECE.



    

Individueel te combineren: de TECEdrainline- 
douchegoot bestaat uit een goot in verschillende 
uitvoeringen, een glazen of roestvrijstalen rooster 
of een inlegrooster en een goot voor natuursteen 
of tegels en een van de vijf afvoeren. Al deze ele-
menten kunnen afzonderlijk worden besteld en 
vrij met elkaar worden gecombineerd.

TECEdrainline

Een in lengte inkortbaar doucheprofiel 
en keuze uit twee afvoeren: klaar. Het 
TECEdrainprofile-doucheprofielprogram-
ma is overzichtelijk gerangschikt. Het is 
geschikt voor elke denkbare installatie 
mogelijkheid dankzij de inkortbaarheid. 
De roestvrijstalen profielen zijn verkrijg-
baar in vier verschillende lengtes en vier 
actuele kleurvariaties in een geborstelde 
of gepolijste look.

TECEdrainprofile

+
+

+

EEN MODULAIR SYSTEEM;  
ALLE MOGELIJKHEDEN.
Ziet er goed uit, zegt de klant. Het past, zeggen wij. Dankzij 
de veelzijdige combinatiemogelijkheden van afdekkingen, 
roosters en afvoeren in het TECE-modulair systeem.

TECE AFVOERSYSTEMEN



    

De TECEdrainpoint S puntafvoer 
wordt met behulp van een design-
rooster of betegelbaar rooster, een 
bijpassende afvoer en een opzetstuk 
vrij gemonteerd. Praktisch als het 
snel moet gebeuren: de complete 
set TECEdrainpoint S voor de meest 
gangbare combinaties van puntaf-
voercombinaties.

TECEdrainpoint S

+
 
Altijd de juiste 
 oplossing

Smaken verschillen – net als de 
structurele eisen waaraan afvoersys-
temen moeten voldoen. Daarom 
biedt TECE alle afvoerproducten in 
een modulair systeem aan.

+
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AFVOER ZONDER 
 COMPROMISSEN.
Aantrekkelijk, hygiënisch, betrouwbaar –  
van het ontwerp tot en met de afdichting.

TECE AFVOERSYSTEMEN
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Eenvoudig hygiënisch
Goed ontworpen technologie voorkomt 
hoeken of holtes die niet bereikt kunnen 
worden en heeft geen schroefdraadcom-
ponenten waaraan haar of vuil kan blijven 
hangen. In plaats daarvan wordt de nadruk 
gelegd op consequent ontworpen ele-
menten van hygiënische materialen die bij-
zonder effectief en gemakkelijk te reinigen 
zijn. Zo blijven de afvoersystemen van 
TECE hygiënisch schoon.

Bewezen betrouwbaarheid in de verbinding
We testen meer dan alleen onze producten. Dit komt doordat de 
composietafdichting pas echt dicht is als alle componenten optimaal 
op elkaar aansluiten. Daarom heeft TECE een breed spectrum aan 
marktconforme afdichtingsproducten getest in combinatie met de 
TECE Seal System-afdichtingstape en de TECE Seal System-afdich-
tingsmanchetten. Meer transparantie – voor extra veiligheid.

Ontworpen voor vrije 
 vormgeving 
Perfecte oplossingen worden soms 
duidelijk als we een stapje terug doen. 
Daarom integreren TECE afvoeroplos-
singen precies zoals ze nodig zijn: of 
het nu dicht bij de muur, in de ruimte of 
zelfs ingebouwd is, als elegante stalen 
varianten of bijna onzichtbaar met te-
gel- of natuursteenhouders. Esthetiek 
op maat – voor maximale vrijheid.

 
Vorm en functie in perfectie
Een goed ontwerp is voor ons niet alleen een kwestie van 
esthetiek, maar ook van functionaliteit. Dit omvat de meest 
betrouwbare en eenvoudige montage en producten die 
voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van ont-

werpvrijheid, hygiëne en veiligheid.
Afvoersystemen zonder compromissen waar ontwerpers, 
installateurs en eindgebruikers op kunnen vertrouwen.
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MOOI VANDAAG.  
UITGERUST VOOR MORGEN.
Gelijkvloers is het nieuwe motto in het ontwerp van de douche-
ruimte. Want de moderne badkamer is niet alleen mooi en 
 comfortabel, het is ook een investering in de toekomst.

De gelijkvloerse douche biedt vrijheid in het ontwerp, omdat 
het ontwerp en de afmetingen van de douchebak geen rol 
meer speelt. Het biedt ook vrijheid in de planning, voor onze 
eigen toekomst of voor toekomstige gebruikers, huurders of 
kopers. Zodra de basis is gelegd, zijn de nodige systemen voor 

ouderen, zieken en minder validen makkelijk te implementeren. 
Een barrièrevrije badkamer is daarom niet alleen een centraal 
criterium voor de persoonlijke leefruimte, maar ook een waar-
devol argument voor elk object dat bedoeld is om te voldoen 
aan de moderne normen voor meerdere generaties.

TECE AFVOERSYSTEMEN
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Voor vandaag en morgen
Met slechts een handvol extra hulpmiddelen voldoet de douche op 
vloerniveau ook aan de speciale eisen voor mensen met fysieke 
beperkingen, of het nu gaat om ouderdom, na een ongeval of in 
geval van ziekte of handicap. 
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BEWEZEN ONDER DE ZWAARSTE 
OMSTANDIGHEDEN.
Onze competentie met de douchegoot komt oorspronkelijk uit de 
industriële sector: de specialist op het gebied van roestvrijstaal en 
afvoeren Basika maakt sinds 2005 deel uit van de  TECE-groep. 
Bewezen expertise uit de profielsector die pas echt begint te 
schitteren in de moderne badkamer. 

TECE AFVOERSYSTEMEN

 
Een succesverhaal
Meer dan tien jaar geleden heeft TECE Basika Entwässerungs GmbH Wuppertal 
overgenomen. Een jaar later leidde de integratie van de traditionele onderneming 
in de TECE-groep tot de introductie van de TECEdrainline-douchegoot, die het 
principe van de lineaire afvoer bij industriële toepassingen toepaste op de moder-
ne badkamer. Badkamerontwerpers en installateurs herkennen het potentieel van 
de nieuwe douchegoot – het begin van een succesverhaal dat tien jaar later zijn 
grootste mijlpaal vierde met de verkoop van de miljoenste douchegoot.
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Van het zwembad naar de badkamer 
Het succes van de TECEdrainline-douchegoot is 
gebaseerd op tientallen jaren praktijkervaring 
met de industriële goot en de toepassing ervan 
in industriële keukens, zwembaden en de le-
vensmiddelenindustrie. De afvoergoot wordt 
hier geconfronteerd met de zwaarste omstan-
digheden: kokend heet en vettig afvalwater en 
het gebruik van stoomreinigers stellen niet al-
leen de goot en afvoer op de proef, maar ook 
de afdichting en de overgangen naar de tegels. 
De dagelijkse reiniging van de keukengoten 
met agressieve reinigingsproducten moet vol-
doen aan de eisen voor de keukenhygiëne en 
de gezondheids- en veiligheidscontroles door 
de betreffende autoriteiten.

De anti-capillaire rand –  
bewezen betrouwbaarheid 
De hoogste hygiëne-eisen bij continu hoge belastingen: zon-
der anti-capillaire rand ondenkbaar. Daarom is de anti-capil-
laire rand ook in alle TECE-douchegoten voor de moderne 
badkamer een belangrijk kenmerk. Een principe dat we ook 
bij de verdere ontwikkeling van de TECEdrainline-douche-
goot trouw blijven.

09



Absolute betrouwbaarheid dankzij professionele tests
De Seal System-tests werden uitgevoerd door Kiwa TBU GmbH, Greven, een 
laboratorium geaccrediteerd door het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). 
De tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende testprinci-
pes voor afdichtingen in combinatie met tegel- en plaatvloerbedekkingen.

»  Ik wil de afdichting die ik 
altijd gebruik. Wat heeft het 
voor zin als de fabrikant een 
afdichting gebruikt die ik 
hier niet kan krijgen? «

SEAL SYSTEM - 
 COMPOSIETAFDICHTING, 
 ONAFHANKELIJK GETEST.
Het resultaat van intensief onderzoek. Met Seal System hebben 
installateurs en tegelzetters geteste betrouwbaarheid bij het 
 aansluiten van composietafdichtingen voor douchegoten, 
 doucheprofielen en puntafvoeren.

TECE AFVOERSYSTEMEN
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Seal System – getest voor praktische toepassing
De markt biedt een veelheid aan afdichtingsproducten die per regio of afhankelijk van de voor-
keur van de gebruiker variëren. Het is begrijpelijk dat elke vakman graag zijn eigen persoonlijke 
favoriet gebruikt. Het probleem: de betreffende combinatie van afvoerproduct en composietaf-
dichting is vaak niet getest. En dit is precies waar Seal System een rol speelt. Een onafhankelijk 
instituut kreeg de opdracht om in het kader van een uitgebreide combinatietest de dichtheid 
van TECE-afvoerproducten en talrijke composiet afdichtingsproducten van bekende fabrikanten 
te testen. Alle proefmodellen werden gedurende 28 dagen onderworpen aan een 20 cm hoge 
waterkolom. Het resultaat: bijna 600 individuele testcertificaten die een geschikte combinatie 
aantonen. Ontwerpers en vakmensen hebben nu bewezen zekerheid en bijna "onbeperkte vrij-
heid" als het gaat om de composietafdichting. Praktisch: een lijst van de succesvol geteste af-
dichtingsproducten wordt meegeleverd met de afvoerproducten.

Altijd de juiste 
 composietafdichting

Informatie over Seal System, geteste 
afdichtingsproducten en testcertificaten 
vindt u ook online op https://www.tece.
com/nl/afvoertechniek/seal-system.
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EEN KWESTIE VAN PURE SMAAK.
Allround comfort, een oplossing met een profiel of een puntaf-
voer, de afvoerproducten van TECE doen het perfect in elke 
badkamer. En zien er fantastisch uit.

TECE AFVOERSYSTEMEN

TECEdrainline
De klassieke douchegoot creëert een gelijkvloerse douche-
vloer en voldoet aan de individuele ontwerpeisen. Het voegt 
elegante accenten toe met afdekkingen van roestvrij staal of 
glas, als drager voor natuursteen of een betegelbare goot 
die bijna onzichtbaar in de doucheruimte integreert, zodat er 
alleen nog maar een slanke opening in de vloer te zien is.
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TECEdrainpoint S
Het gestroomlijnde en efficiënte alterna-
tief als totaaloplossing: In het modulaire 
systeem wordt de puntafvoer individueel 
samengesteld. Dit biedt een optimale 
 inzet in de doucheruimte, bijkeukens, 
terrassen en meer.

TECEdrainprofile
De elegante en verzonken roestvrijsta-
len oplossing integreert zich in de volle-
dige breedte van het douchegedeelte 
zonder tegels aan de zijkant. Met een-
voudige inkortbaarheid en montage en 
slimme details voor een optimale afvoer 
en moeiteloze reiniging. Voor maximale 
hygiëne – met minimale inspanning.
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TECEdrainline
De douchegoot die al miljoenen keren is beproefd en getest

TECE AFVOERSYSTEMEN
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Aantrekkelijk en onopvallend
De moderne afvoer werkt betrouwbaar - zonder al te opzichtig 
te zijn. TECEdrainline biedt daarom talrijke varianten van ver-
schillende afdekkingen in een modulair systeem, die vrijwel 
naadloos in elke doucheruimte kunnen worden geïntegreerd. 
En vele varianten van goten waarmee de installatie op elk 
punt in de doucheruimte snel, veilig en betrouwbaar verloopt. 

De TECEdrainline met roestvrijstalen flens en Seal System- 
afdichtingstape overtuigt door de perfecte verwerking van 
 gemakkelijk te reinigen materialen. Dit maakt de 
 TECEdrainline duurzaam en praktisch tegelijk. En dat niet 
 alleen tijdens de montage, maar ook tijdens het gebruik.
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Innovatief tegen geuren: de tweelaags 
membraangeurvanger minimaliseert de 
verdamping van het afdichtingswater in 
de sifon en werkt tegelijkertijd als een 
barrière tegen insecten – perfect voor 
douches die zelden worden gebruikt.Gevangen: de haarzeef voorkomt 

effectief dat de afvoerpijpen verstopt 
raken door haar.

SCHITTERT OOK MET 
 INNERLIJKE WAARDE.
Waar sommige douchegoten hun onaangename kant 
laten zien, overtuigt TECEdrainline vanaf het begin. 
De douchgoot is in een handomdraai gereinigd.

TECEdrainline

1
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Optimale loop: Zelfs bij een lichte 
scheefstand wordt de waterafvoer 
verbeterd dankzij de interne helling, 
die op zijn beurt afzettingen in het 
kanaallichaam minimaliseert.

Blijft schoon: de anti-capillaire rand 
voorkomt het binnendringen van vuil 
en zeepresten onder de tegels.

Hygiënisch schoon: de eenvoudig te 
reinigen stalen behuizing heeft geen 
naden, geen schroeven en een geen 
schroefdraaddelen. Dit betekent dat er 
zich geen haar of vuil kan verzamelen.

2

3
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TECEdrainline MODULAIR SYSTEEM
In het modulaire systeem wordt deze optimale doucheoplossing 
voor elke douchevloer snel gecombineerd.

TECEdrainline

Totaalpakket TECEdrainline
Een TECEdrainline-douchegoot 
 bestaat altijd uit een:
A Goot
B Afvoer
C Afdekking

A Goot

20

TECEdrainline met roestvrijstalen flens en  
Seal System-afdichtingstape.
Een miljoen keer beproefd: onze eerste designdouchegoot 
met alle voordelen van de industriële sector. Ook verkrijg-
baar als goot voor afvoer aan de wand en als variant voor 
natuursteen. Verkrijgbaar in de nominale lengtes van 700  
tot 1.500 mm en kan in speciale lengtes besteld worden.

1

2 3

1 TECEdrainline-douchegoot
2 TECEdrainline-douchegoot voor natuursteen
3 TECEdrainline-douchegoot met opstand

18



De designafdekkingen voor TECEdrainline zijn in ver-
schillende uitvoeringen verkrijgbaar als roestvrijstalen 
designrooster, van glas en als basis voor tegels en na-
tuursteen. Alle TECEdrainline-designafdekkingen kunnen 
worden gecombineerd met alle TECEdrainline-goten en 
zijn verkrijgbaar in de lengtes van 700 tot 1.500 mm.*

Type 700

Type 800

Type 900 

Type 1.200

Type 1.000

Type 1.500

C Afdekking B Afvoer

Afvoeren voor TECEdrainline-douchegoten zijn 
verkrijgbaar in vier hoogtes van 53 tot 133 mm 
en als verticale afvoer. Alle afvoeren kunnen, 
afhankelijk van de benodigde afvoercapaciteit 
en de beschikbare montagehoogte, vrij met alle 
TECEdrainline-goten worden gecombineerd.

21

*  TECEdrainline-goot en afdekking voor natuursteen 
worden geleverd als set.
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DE KLASSIEKER: TECEdrainline
Het originele model van de zeer geliefde douchegoot is voorzien 
van een rondomlopende roestvrijstalen flens en Seal System-af-
dichtingstape voor een overlappende verbinding met de compo-
sietafdichting. Het is verkrijgbaar als rechte versie voor montage 
dichtbij of ver van de muur, als natuurstenen goot en als versie 
met opstand voor montage vlak tegen de muur. 

Geteste afdichting:
Seal System-afdichtingstape

Kwaliteit in één stuk:
gepolijste roestvrijstalen goot met 
flens en anti-capillaire rand 

1

2

De voordelen in één oogopslag
• Gesloten, naadloze roestvrijstalen goot 

met anti-capillaire rand
• Montage met Seal System-afdichtingstape
• Verkrijgbaar in rechte uitvoeringen, voor 

natuursteen of met opstand voor montage 
vlak tegen de muur.

• Compatibel met alle afvoeren en afdekkin-
gen van het TECEdrainline-systeem.

TECEdrainline
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TECEdrainline: MONTAGE
Veilige installatie in de composietafdichting – met de 
afdichtingsklassieker van het Seal System-composiet.

TECEdrainline

 
De klassieke composietafdichting met optimale oplossing
Met de meegeleverde afdichtingstape van het Seal System hoeft u zich bij de installatie minder zorgen 
te maken: dankzij het Seal System heeft u namelijk altijd absolute zekerheid over de compatibiliteit van 
de composietafdichtingsproducten met het Seal System-afdichtingstape en de TECEdrainline-douche-
goten. De installatie van de beproefde klassieker gaat nog soepeler met de optioneel verkrijgbare 
montagevoeten, die het nog gemakkelijker maken om de goot te positioneren en uit te lijnen.

Stap 1:  Voordat de douchegoot wordt geplaatst, wordt de doucheruimte vakkundig voorbereid door 
het aanbrengen van randisolatiestrips en een geluidsisolatiemat voor contactgeluidsisolatie. 
Nu wordt de goot in de ruimte geplaatst, uitgelijnd en aangesloten. De hoogte van de goot 
is eenvoudig in te stellen dankzij de optioneel verkrijgbare montagevoeten.

1 TECEdrainline met roestvrijstalen flens 
en Seal System-afdichtingstape

2 TECEdrainline-afvoer
3 TECEdrainline-montagevoeten
4 Randisolatiestrips voor geluidsisolatie
5 Drainbase geluidsisolatiemat voor  

de afvoer

1

2

3

4

5
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Stap 2:  De dekvloer wordt gelegd met een helling van 1 tot 2% ten opzichte 
van de goot om een optimale afwatering te garanderen.

Stap 6:  Na het betegelen en voegen wordt de afdekking op de 
goot geplaatst. Dit is het einde van de montage. Om een 
grondige reiniging mogelijk te maken, kan de afdekking 
ook na de montage op elk moment worden verwijderd 
en weer worden geplaatst.

Stap 4:  Daarna wordt de eerste laag composietafdichting geplaatst. Stap 5:  Nu kan de composietafdichting worden afgemonteerd.

Stap 3:  De Seal System-afdichtingstape wordt zo gelijmd dat het de 
douchegootflens en de dekvloer overlapt.

23



TECEdrainline NATUURSTEENGOOT
De schone oplossing voor de douche op vloerniveau van natuur-
steen – slechts een smalle spleet markeert de douchegoot en is 
daardoor bijna onzichtbaar.

TECEdrainline

» De individuele structuur van het 
materiaal is wat het karakter van 
een natuurstenen badkamer echt 
bepaalt. Dit komt volledig tot zijn 
recht met de juiste technologie. «

TECEdrainline steun 
voor natuursteen

TECEdrainline montagevoeten

TECEdrainline natuursteengoot met 
Seal System-afdichtingstape

1

2

3

Elegant opgelost,  
een fraai resultaat
Dankzij slimme details en de bijpassende 
accessoires is de TECEdrainline-douche-
goot voor natuursteen snel en betrouw-
baar te installeren.

Een smalle spleet van 
6 - 8 mm – meer is er 
niet nodig voor een 
effectieve afvoer.

Peter Bruning, natuursteenspecialist
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TECEdrainline MET OPSTAND
Perfect voor een vlakke wandmontage: de verbinding met de 
tegelrand is dankzij de opstand nog eenvoudiger en vlakker.

Goed doordacht  
vanaf het begin
De goot is speciaal ontworpen om direct 
aan de muur te worden geïnstalleerd. 
Hiermee wordt tijd bespaard op de 
bouwplaats, vooral wanneer meerdere 
goten van dit ontwerp moeten worden 
geïnstalleerd.

Meer vrijheid bij het betegelen 
van de muur met 20 mm brede 
tegelafwerking.

"plaat II" betegelbare goot

Drainbase-geluidsisolatiemat

Goot met Seal System- 
afdichtingstape

1

2

3
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Geoptimaliseerd voor  
zware dagen op locatie
De aansluiting van de afvoer en de goot is 
voorzien van een sterke klikvergrendeling die 
bij bevestiging eenvoudig dichtklikt. Het cre-
eert een afgedichte en veilige verbinding. Toch 
kan de afvoer nog steeds worden gedraaid.

26



Allround flexibiliteit: TECEdrainline-af-
voeren kunnen 360° draaien voor een 
bijzonder eenvoudige aansluiting op 
de afvoerbuis.

Dubbele veiligheid tegen geuren:
De membraangeurvanger voor TECEdrainline- 
afvoeren zorgt samen met het afdichtingswater 
voor een dubbel sifoneffect. De membraangeur-
vanger kan bovendien achteraf geplaatst wor-
den. Het minimaliseert de verdamping van het 
afdichtingswater via het membraan en houdt het 
afvoerpunt gesloten. Dit is vooral geschikt voor 
zelden gebruikte douches.

Gemakkelijk schoon te maken:  
Bij hardnekkige verstoppingen kan 
de afvoerbuis worden gereinigd met 
een kleine buisreiniger. Een marke-
ring aan de binnenzijde geeft de 
juiste plaats aan.

AFVOEREN EN ACCESSOIRES
Flexibel, hygiënisch, betrouwbaar: TECEdrainline biedt details 
die de beproefde douchegoot bijzonder aantrekkelijk maken 
voor installateurs en klanten.

TECEdrainline
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TECEdrainline AFVOEREN
Altijd de juiste afvoer –  
voor elke TECEdrainline-douchegoot.

TECEdrainline

2

4 7 8 6

3 1 5

1 Geluidsontkoppeling; isolatie
2 Randisolatiestrips
3 Afvoerpot
4 Douchegoot

5 Afvoerbuis
6 Dekvloer
7 Samengestelde afdichting
8 Tegelwerk

h1  Hoogte van de anti-capillaire rand (15 mm) en 
vloerbedekking (inclusief afdichting en tegellijm) 

h2  Hoogte van de afvoergoot is inclusief douche-
goot, tot aan de bovenrand van de dekvloer.

h3  Hoogte voor geluidsisolatie of isolatie en helling 
van de afvoerbuis

Afvoer h2 [mm] Capaciteit 
[l/s]

extra plat 53 0,5

plat 80 0,8

standaard 105 0,9

max. 133 1,4

verticaal 52 1,3

h2

h3

h1 ≥ 15

TECEdrainline-afvoer  
"extra plat", DN 40, 
 zijafvoer
Capaciteit 0,5 l/s
voor draaibare montage 
met het gootlichaam, met 
afneembare sifonpijp

TECEdrainline-afvoer 
"plat", DN 50, zijafvoer
Capaciteit 0,8 l/s
Afvoer draait 360°, met 
uitneembare sifonpijp

TECEdrainline-afvoer 
"standaard", DN 50, 
 zijafvoer
Capaciteit 0,9 l/s, afvoer 
draait 360°, met afneem-
bare sifonpijp.

TECEdrainline-afvoer 
"max", DN 70 zijafvoer
Capaciteit 1,4 l/s, afvoer 
draait 360°, met afneem-
bare sifonpijp.

TECEdrainline-afvoer 
"verticaal", DN 50
Capaciteit 1,3 l/s, afvoer 
draait 360°, met afneem-
bare sifonpijp.

Afvoer naar behoefte
TECEdrainline-afvoeren zijn verkrijgbaar in vier varianten 
voor zijaansluiting en verticale aansluiting op de afvoerbuis.
De afvoer wordt gekozen op basis van de benodigde afvoer-
capaciteit en de beschikbare hoogte van de vloermontage. 
De hoogte voor de vloerisolatie en de helling van de afvoer-
buis moeten ook in aanmerking worden genomen bij het 
 maken van een keuze.
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TECEdrainline ACCESSOIRES
Het TECEdrainline-programma biedt een breed assortiment aan 
accessoires voor eenvoudige montage en functionele verbetering.

Montagevoeten
Montagevoeten voor het gemakkelijk aanpassen 
van de hoogte van de goot en om de positie van 
het systeem bij de montage te fixeren. Verkrijgbaar 
in de hoogtes 94 tot 142 mm en 139 tot 182 mm.

Membraangeurvanger
Kunststof dompelbuis met binnenste afdichtings-
membraan als bescherming tegen verdamping, 
barrière tegen geur en ongedierte.

FireStop-brandbeveiligingsset
Voor directe montage op de TECEdrainline 
DN 50 verticale afvoer, voor de zeer brand-
werende afdichting van de plafonddoorvoe-
ringen in massieve plafonds.

Haarzeef
Haarzeef van roestvrij staal, voor montage 
in de TECEdrainline-goot.

Drainbase-geluidsisolatiemat
Geluidsisolatiemat voor montage onder zwevende 
dekvloer bij douches op vloerniveau of in de hele 
badkamer. Om watergeluiden en contactgeluiden 
te verminderen en voor contactgeluidisolatie bij 
 renovaties en nieuwbouw.
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1 2 3

1 "plate II" versie
2 Glazen versie
3 Roestvrijstalen versie

Harmonisch
Een doucheafvoer die zo goed als on-
zichtbaar is: Dankzij de betegelbare 
"plate" kan de douchegoot probleem-
loos in de vloer worden geïntegreerd.

Duidelijke trend
Deze glazen douchegootafdekking 
weerspiegelt de uitstraling van andere 
glasaccenten in de badkamer, zoals 
toiletbedieningsplaten, wastafels of 
 accessoires. Een harmonieus totaal-
beeld ontstaat.

Universeel
Past in elke badkamer: designroosters 
van geborsteld of gepolijst roestvrij 
staal zien er altijd hoogwaardig uit en 
overtuigen door hun onderhoudsarme 
en duurzame karakter.

DESIGNAFDEKKINGEN
Ze passen perfect bij elke TECEdrainline-douchegoot en 
in elke badkamer. De verschillende designafdekkingen 
voor douchegoten in het TECEdrainline-programma.

TECEdrainline
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DESIGNAFDEKKINGEN IN  
NIEUWE DIVERSITEIT.
Van glas tot steen - met de TECEdrainline-designafdekkingen 
vindt u voor elke badkamer de juiste oplossing.

TECEdrainline

"plate" betegelbare goot

Wit glas

"plate II" betegelbare goot

"steel II"

Groen glas

Zwart glas
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Combinatie van talent
TECEdrainline-designafdekkingen zijn verkrijgbaar in nominale lengtes van 700 
tot 1.500 mm en kunnen worden gecombineerd met alle TECEdrainline-goten met 
dezelfde nominale lengtes. De designafdekking, afvoergoot en afvoer worden 
 individueel samengesteld en apart besteld voor een unieke flexibiliteit.

"basic"

"quadratum"

"drops"

"organic"

Natuursteenbasis*

*  TECEdrainline-goot en afdekking voor 
natuursteen worden geleverd als set. 
De afvoer wordt apart besteld.
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TECEdrainprofile
Het verzonken doucheprofiel

TECE AFVOERSYSTEMEN
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Elegant opgelost
Tot de essentie gereduceerde afvoer – zo ziet het elegante 
roestvrijstalen profiel er op het eerste gezicht uit. De intelli-
gente details in dit uitgekiende design maken het eenvoudi-
ge understatement in de douche mogelijk, zoals de binnen-
helling die voor een optimale afvoer zorgt. Of het in de 

lengte verstelbare materiaal dat een perfecte inbouwintegra-
tie over de hele breedte van de douche zonder zijdelingse 
tegelelementen mogelijk maakt. Het is even gemakkelijk als 
briljant. Dat is TECEdrainprofile.
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ALLES STROOMT.
Alles loopt soepel zonder hoeken en randen om de 
stroming te hinderen. Zowel voor het oog als voor 
de hygiëne.

TECEdrainprofile

 
Perfect geïntegreerd
Het roestvrijstalen profiel is verkrijgbaar in verschillende lengtes en kan achteraf 
millimeterprecies tot de gewenste lengte worden ingekort. Dit maakt het gebruik 
van zijdelingse tegelstukken overbodig. Dit is een bijzonder voordeel bij 
 grootformaat tegels en natuursteen.
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In een mum van tijd schoon
Hoe stellen we ons een doucheprofiel voor? Aantrekkelijk, 
praktisch en makkelijk te reinigen. Zoals TECEdrainprofile.

Met push-functie
Het profieldeksel kan met de hand 
eenvoudig worden opgeklapt voor 
gemakkelijke toegang tot de afvoer-
buis en voor het verwijderen van de 
geurvanger.

Met zelfreinigend effect
De binnenste helling optimaliseert de 
afvoer van water en heeft een zelfreini-
gend effect waardoor minder reiniging 
noodzakelijk is. Ook de montagetole-
ranties worden verhoogd. 

Op de eenvoudigste manier
Spoelen, afvegen, klaar: een eenvou-
dige doek is voldoende om het onder-
houdsarme roestvrijstalen douchepro-
fiel te reinigen.
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TECEdrainprofile MODULAIR SYSTEEM
Een in de lengte inkortbaar doucheprofiel en een keuze uit  
twee afvoeren; een elegante afvoer in de douchevloer heeft  
niets anders nodig. 

TECEdrainprofile

TECEdrainprofile totaalpakket
Een TECEdrainprofile-doucheprofiel 
 bestaat altijd uit een:
A Roestvrijstalen profiel
B Afvoer

A Roestvrijstalen profiel 

TECEdrainprofile is verkrijgbaar in vier lengtes van 800 
tot 1200 mm. Het roestvrijstalen profiel kan aan beide 
zijden worden ingekort en aan de afmetingen van de 
douche worden aangepast.

Roestvrijstalen profielen voor TECEdrainprofile 
zijn verkrijgbaar in gepolijste en geborstelde uit-
voering. Nieuw: TECEdrainprofile roestvrijstalen 
profielen met innovatieve PVD-oppervlakken in 
drie actuele kleuren (vanaf pagina 50).

800

900

1.200

1.000

55

Gepolijst roestvrij staal

Geborsteld roestvrij staal

38



B

Het assortiment afvoeren in het TECEdrainprofile-programma 
bestaat uit een vlakke afvoer en een "standaard"-afvoer. De 
af-fabriek gemonteerde Seal System-afdichting is bij de levering 
inbegrepen. Het sluit veilig en stevig af met een simpele klik.

Afvoer

Accessoires
De montagevoeten, de Drainbase-geluidsis-
olatiemat en een haarzeef maken het modu-
laire TECEdrainprofile-systeem compleet.

Afvoer h2 [mm] Capaciteit [l/s]

plat 65 ≥ 0,46 / ≥ 0,53*

standaard 95 ≥ 0,6 / ≥ 0,8*

* Met 10 / 20 mm opbouwhoogte volgens EN 1253-1.

h1 Hoogte doucheprofiel / vloer 8 tot 25 mm (inclusief lijmbed)
h2 Hoogte van de afvoer tot de bovenrand van de dekvloer
h3  Hoogte voor isolatie of geluidsisolatie en helling van de afvoerbuis

h2

h1

h3
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VOEG VERFIJNDE ACCENTEN TOE.
Nieuwe verfijnde oppervlakken vinden steeds meer toepassingen 
in de badkamerwereld. Met doucheprofielen en bedieningsplaten 
met PVD-oppervlakken, passend bij de actuele collecties badka-
merinrichting, resulteert het badkamerdesign in een harmonisch 
totaalbeeld.

TECEdrainprofile

In perfecte harmonie
Van het moderne loftkarakter tot aan het sfeervolle boudoir. Bedieningsplaten 
en doucheprofielen vormen een aanvulling op de huidige badkamerinrichting 
en zorgen voor een harmonisch totaalbeeld.
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Gedurfd verfijnd
De zichtbare roestvrijstalen onderdelen 
van TECEsquare-metal en TECEdrain-
profile zijn afgewerkt met PVD-technolo-
gie. Met een duidelijk zichtbaar resultaat: 
de gecoate oppervlakken hebben een 
uitstekende kleurkwaliteit en glans en 
zijn bovendien extra slijtvast en krasvast.

Gepolijst goud

Gepolijst rood goud

Gepolijst zwart chroom

Geborsteld goud 

Geborsteld rood goud

Geborsteld zwart chroom

 
Het gaat om de details
TECE biedt de nieuwe PVD-oppervlakken voor de toiletbe-
dieningsplaten van de metal-serie TECEsquare en het 
 TECEdrainprofile-inbouw doucheprofiel aan. Deze kunnen 
worden gecombineerd met de trendcollecties van toonaan-
gevende fabrikanten van armaturen en zijn in kleur afge-
stemd op de ontwerpen van hansgrohe/AXOR.  
Het resultaat: Een harmonieuze badkamer tot in de details.

PVD
PHYSICAL 
VAPOUR 

DEPOSITION
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TECEdrainprofile: MONTAGE
Op lengte maken, plaatsen, afstellen –  
in een handomdraai gemonteerd.

TECEdrainprofile

Een bijzonderheid van het TECEdrainprofile is het in de lengte verstelbare roestvrij-
stalen profiel, dat precies aan de afmetingen van de douche kan worden aangepast. 
De verschillende hoogtes van wand- en vloerbedekkingen worden ook snel 
 afgedekt dankzij de fijnafstelling in horizontale en verticale richting.  
Een ander bijzonder kenmerk: de in de fabriek gemonteerde Seal System-afdichting.  
Dit maakt met een eenvoudige klik een waterdichte aansluiting mogelijk.

1

Stap 2:  Het afstellen van de hoogte wordt bijzonder makkelijk met de 
 optionele montagevoeten.

2

Stap 3:  De dekvloer wordt gelegd met een helling van 1 tot 2% richting de muur.  
De in de fabriek gemonteerde wandbescherming beschermt de afvoer 
tegen schade en vuil tijdens het proces.

3

1 TECEdrainprofile-afvoer
2 Geluidsisolatie voor 

TECEdrainprofile-afvoer
3 Randisolatiestrips voor 

geluidsisolatie
4 Drainbase-geluidsisola-

tiemat voor contactge-
luidsisolatie

Stap 1:  Voordat de afvoer wordt geplaatst, wordt de doucheruimte vakkundig voorbereid door het 
aanbrengen van de geluidsisolatiestrip, de randisolatiestrip en een geluidsisolatiemat voor 
contactgeluidsisolatie.

4
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Stap 6:  Het doucheprofiel kan ook na de montage van de afvoer in de dek-
vloer nog steeds horizontaal en verticaal nauwkeurig worden versteld 
en kan worden aangepast aan de verschillende diktes van wand- en 
vloerbedekkingen.

Stap 8:  Ook de geurvangers kunnen eenvoudig worden verwijderd voor een 
grondige reiniging van het doucheprofiel.

Stap 7:  Dankzij de "push-functie" kan de afdekking ook na montage zonder 
gereedschap met de hand worden verwijderd voor het reinigen van 
de afvoer.

Stap 4:  Met een klik afgedicht: na het plaatsen van de dekvloer wordt het 
eerste deel van de wandbescherming uit de afvoer verwijderd en 
wordt de meegeleverde afdichtingshuls via het klikmechanisme ge-
monteerd. De doucheruimte kan nu worden afgedicht en betegeld.

Stap 5:  Het roestvrij staal is verzonken geïnstalleerd en kan waar nodig aan 
beide zijden worden ingekort. Dit betekent dat het precies kan worden 
afgestemd op de breedte van de douche.

Ga voor meer informatie 
over TECEdrainprofile naar 
www.tece.com/nl.
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TECEdrainpoint S
Afvoer zoals het moet

TECE AFVOERSYSTEMEN
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De praktische puntafvoer
Afvoer is niet alleen nodig in een douche. TECEdrainpoint S 
integreert betrouwbaar en stijlvol overal waar een afvoerop-
lossing nodig is.  
 

De puntafvoer is verkrijgbaar in combinaties voor alle toe-
passingen. Het is een vrij te monteren modulair systeem of 
leverbaar als complete set voor de meeste standaardtoe-
passingen. Praktisch. Punt.
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HET JUISTE PUNT.
Als centraal afvoerelement of dicht bij de wand – TECEdrainpoint 
S integreert op speelse wijze in elke ruimte en overtuigt als inno-
vatieve en veelzijdige systeemoplossing.

TECEdrainpoint S

Eenvoudig hygiënisch
De afvoer van TECEdrainpoint S is voor-
zien van een geurvanger die op elk mo-
ment gemakkelijk kan worden verwij-
derd en gereinigd. De designroosters 
kunnen dan terug op de afvoer worden 
geplaatst of worden geschroefd. De ge-
schroefde versie is speciaal ontworpen 
voor de openbare sector.
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Echt bijzonder
Of het nu gaat om kleine of grote tegels: bij een puntafvoer worden de noodzakelijke hellingsvlakken 
harmonieus in de tegelvloer geïntegreerd. De afdekkingen worden geleverd als een designrooster 
van eenvoudig te reinigen gepolijst roestvrij staal in twee aantrekkelijke designs of een tegelbasis  
met of zonder frame. Voor een perfecte integratie bij natuursteen en stenen vloeren.

1 Betegelbare goot "plate"
2  Randloze tegelbasis
3 Roestvrijstalen design-

rooster
4  Roestvrijstalen design-

rooster "quadratum"
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A

TECEdrainpoint S  
MODULAIR SYSTEEM
Een modulair systeem in plaats van complete sets.

TECEdrainpoint S

Afdekkingen voor TECEdrainpoint S zijn verkrijgbaar in twee 
uitvoeringen en afmetingen (100 x 100 mm / 150 x 150 mm) 
en ook als geschroefde varianten. In het geval van een 
afdekking met tegels worden de tegeldelen direct op de 
randloze tegelbasis of in de betegelbare goot geplaatst. 

TECEdrainpoint S totaalpakket
Een TECEdrainpoint S puntafvoer bestaat 
altijd uit een:
A Designrooster of tegelbasis
B Opzetstuk
C Afvoer

Designrooster of tegelbasis
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B

Het assortiment afvoeren in het TECEdrainpoint 
S-programma omvat afvoeren voor verschillende 
installatiehoogten en voor afvoerbuizen volgens 
DN 50/70/100.  
Alle afvoeren zijn uitgerust met een universele flens 
van het Seal System.

De opzetstukken voor TECEdrainpoint S zijn 
verkrijgbaar met een kunststof of roestvrijstalen 
roosterframe.

Opzetstuk C Afvoer

Accessoires
TECEdrainpoint S puntafvoeren kunnen worden 
aangevuld met afzonderlijk bestelde membraangeurvan-
ger en haarzeef. Bovendien biedt het TECEdrainpoint 
S-programma accessoires zoals montagehulpmiddelen 
en brandbeveiliging.

Voor de meest voorkomende 
toepassingen zijn zes 
afvoersets verkrijgbaar.
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TECEdrainpoint S

TECEdrainpoint S: MONTAGE
 
Eén flens voor alle toepassingen
De universele flens van het Seal System maakt de aansluiting van twee afdichtingsvarianten 
met één enkele flens mogelijk. Er kunnen composietafdichtingen of kleefflensverbindingen 
worden gemaakt, bijv. voor het aansluiten van bitumen membraanplaten.

Voorbeelden van het ontwerp van een composietafdichting 
met Seal System-afdichting en een getest afdichtingsproduct:

Voorbeeld van de afdichting van een 
TECEdrainpoint S afvoer met kleef-
flensaansluiting en aansluiting op 
stripafdichting.

Seal System-afdichting Op maat gemaakte afsluitfolie 
van EPDM

Compressieringset

Een van de acht afvoeren met 
universele flens

1

2

3

4

5

Tweede laag composietafdichting 

Seal System-afdichting 

Eerste laag composietafdichting 

Beschermende folie universele flens 

Dekvloer
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Stap 3:  De beschermfolie wordt van de afvoer verwijderd om de eerste laag 
van de composietafdichting toe te voegen.

Stap 5:  Nadat de composietafdichting volledig is aangebracht, wordt de 
afvoerkap aangepast aan de hoogte van de vloer.

Stap 6:  Na het betegelen en voegen wordt de afdekking geplaatst.  
Dit is het einde van de montage. 

Stap 4:  De Seal System-afdichting wordt in de eerste laag van de compo-
sietafdichting geplaatst terwijl deze nog nat is en daarna wordt er 
nog een laag aan toegevoegd.

Stap 1:  Voordat de afvoer wordt geplaatst en aangesloten, wordt de basis 
vakkundig voorbereid door middel van geluidsisolatiemaatregelen. 

Stap 2:  De dekvloer wordt nu afgemaakt.

 
 
Montage met Seal System-afdichting 
in een composietafdichting
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KWALITEITSBORGING
Bewezen betrouwbaarheid in het systeem

TECE AFVOERSYSTEMEN
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We laten niets aan het toeval over zodat u volledig op onze 
producten kunt vertrouwen. Daarom hebben wij een uitge-
breid systeem voor kwaliteitsborging. Van het testen van de 
materialen, de controle van de afzonderlijke productiestap-
pen tot en met het testen van het eindproduct. 

 
Allround bescherming

En omdat veiligheid voor ons meer betekent dan de som van 
veilige componenten, testen we onze producten niet alleen 
individueel, maar ook als systeem. Veiligheid in het systeem 
waarop u kunt vertrouwen – dat is TECE. 
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» Installateurs, planners en 
tegelzetters moeten hun 
verantwoordelijkheid ne-
men voor hun werk voor 
klanten. Onze tests ge-
ven het vertrouwen dat 
zij nodig hebben. «

Capaciteitstest
De afvoercapaciteit wordt gemeten in tal van 
tests. In overeenstemming met EN 1253 is dit 
gespecificeerd op 10 en 20 mm retentiehoogte.

Colin Tschirpke, medewerker kwaliteitsborging

HARDHEIDSTEST VAN HET 
 LABORATORIUM.
Bij TECE worden niet alleen de afzonderlijke componenten 
op functionele veiligheid getest. Ook als combinatie worden 
alle componenten in het hele systeem gecontroleerd.

KWALITEITSBORGING
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Zeer gevoelig
Een zeer gevoelige meetsensor test de maat-
nauwkeurigheid van een TECEdrainprofile-dou-
cheprofiel. Afwijkingen boven de toleranties 
worden zo betrouwbaar gedetecteerd. 

De techniek
Om de dichtheid van de voorgemonteerde afdichting te 
testen, worden willekeurige monsters uit de serieproduc-
tie naar de vacuümkap in het dompelstation gestuurd. Als 
er geen luchtbellen zichtbaar zijn na het ontstaan van een 
vacuüm, is de verbinding tussen de afdichting en de goot 
goed dicht.

 
Tot het uiterste gedreven
TECE beschikt over een eigen laboratorium met geautomatiseerde testbanken 
voor vermoeidheids- en hardheidstests. Hier worden de vereiste minimumwaar-
den bewaakt en verder worden de daadwerkelijke toepassingsgrenzen van 
producten en systemen bepaald.
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GELUIDSISOLATIE EN 
 BRANDBEVEILIGING
Belangrijke thema's, betrouwbare oplossingen

TECE AFVOERSYSTEMEN
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De systeemoplossingen worden getest en gecertificeerd in 
het belang van alle betrokken partijen; planners, bouwbedrij-
ven en gebruikers. Om de hoogste veiligheidsnormen te ga-
randeren, besteedt TECE bijzonder veel aandacht veiligheid. 
Vooral als het gaat om geluidsisolatie en brandbeveiliging.

 
Consequent veilig bewaakt

Specifieke eisen, ook voor de zeer gevoelige thema's zoals 
geluidsisolatie en brandbeveiliging, worden meegenomen in 
de TECE product- en systeemoplossingen. De resultaten van 
onafhankelijke en internationale testinstanties bevestigen re-
gelmatig de hoge kwaliteit van de TECE-systeemoplossingen.
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BETROUWBAAR EN STIL 
ZONDER COMPROMISSEN.

GELUIDSISOLATIE EN BRANDBEVEILIGING 

Geteste geluidsisolatie met Drainbase geluiddempende isolatiemat
De slechts 6 mm dikke Drainbase-geluidsisolatiemat maakt het mogelijk om te voldoen 
aan de verbeterde geluiddempende eisen van DIN 4109 en VDI 4100 (SSt III). De mat wordt 
onder de dekvloer in de douche of in de gehele badkamer gelegd. Bij Drainbase is de 
compressie slechts 0,6 mm bij een belasting van 15 t/m². Hierdoor kan het zakken van de 
dekvloer tot een minimum worden beperkt. Vergeleken met conventionele geluidsisolatie-
matten, die meestal enkele centimeters dik zijn, zorgt deze mat voor geluidsisolatie, zelfs 
bij lage vloeren. De Drainbase-geluidsisolatiemat is daarom ook ideaal voor renovaties.

Isolatiestrip voor de dekvloerrand

Drainbase-geluidsisolatiemat

Montagevoeten met 
 geluidsisolatiekappen

3

2

1
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Betrouwbaar, eenvoudig, snel – de Firestop-brandbeveiligingsset
De TECEdrainline en TECEdrainpoint S FireStop El 120-U/C brandbeveiligingssets zijn een veilige en inno-
vatieve brandbeveiligingsoplossing voor de verticale afvoer. De brandbeveiligingshuls wordt eenvoudig 
onder de afvoer geschroefd, klaar! De gebruikelijke vulling van het boorgat is met de TECE-brandbeveili-
gingsset niet nodig. De FireStop-brandbeveiligingsset is getest en is goedgekeurd door de bouwinspectie.

In geval van brand zet het opschuimende 
materiaal van de brandbeveiligingskoker 
uit en sluit de afvoer en beschermt deze 
veilig tegen brand en rook.
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GEWOON 
ONTSPANNEN 
WERKEN

Installatie &  Montage

ZEKERHEID BIJ 
PROJECTBOUW

Project & Planning

RUIMTE VOOR 
VORMGEVING

Design & Vormgeving

 
Design & Vormgeving
Vrijheid in ontwerp. De thema's Ruimte 
& Architectuur, Individualiteit & Design 
en Functie & Techniek zijn vooral gericht 
op architecten en badkamerplanners.

 
Project & Planning
Betrouwbaarheid in tijd, juridische 
 aspecten en economische efficiëntie. 
Deze brochure is bedoeld voor plan-
ners, architecten en investeerders.

ONTDEK MEER OVER TECE.
TECE biedt expertise op andere competentiegebieden.  
Bezoek www.tece.com waar u gedetailleerde informatie kunt 
vinden over het bedrijf, de producten en diensten.

Installatie & 
 Montage
Eenvoudig, stressvrij werken. In deze 
brochure kunnen professionele vak-
mensen meer te weten komen over 
doordachte producten, kwaliteit, 
 diensten en de TECE Academy.
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Meer informatie kunt u vinden op  
www.tece.com/en/drainage
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TECE GmbH
Duitsland
T +49 25 72 / 9 28 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Nederland BV
T +31 592 / 41 50 74 
info@tece.nl
www.tece.nl

TECE Belgium BVBA
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