
PRZYCISKI 
SPŁUKUJĄCE

Kompletny asortyment



9240960  
szkło białe

9240961  
szkło czarne

9242810* 9242811

TECElux mini – przyciski z uruchamianiem elektronicznym TECEsquare - przyciski spłukujące ze stali nierdzewnej

TECEsquare - przyciski spłukujące ze stali nierdzewnej z powłoką PVD

9240831
chrom połysk

9240830*
stal szczotkowana

* przycisk z powłoką „anti-fingerprint“

9240834
biały matowy

9240833
czarny matowy

Uruchamianie elektroniczne
Wystarczy swobodny ruch dłoni przed
czujnikiem, a TECElux mini uruchomi
się bezdotykowo. Każdy, kto preferuje
tradycyjne podejście, może również
aktywować spłukiwanie poprzez lekkie
dotknięcie obszaru przycisku.

Powłoka „anti-fingerprint“
Wersja TECEsquare ze stali szczotkowanej
jest wyposażona w powłokę “anti-fingerprint”,
która zapobiega pozostawianiu odcisków
palców.

Podświetlane kontury klawiszy stanowią w nocy
funkcjonalny element, pomagając w orientacji
w ciemności. Uruchamiają się automatycznie, gdy
użytkownik znajdzie się w polu działania czujnika.

92428129240832
biały

PVD
PHYSICAL 
VAPOUR 

DEPOSITION

9240837
czarny chrom 
połysk

9240839
złoty optyczny
połysk

9240836
czarny chrom 
szczotkowany

9240838
złoty optyczny   
szczotkowany

9240840
czerwone złoto
szczotkowane

9240841
czerwone złoto
połysk



9242801*

9242803

9242805

9242807

9242809

9240801* 
szkło białe,  
przyciski stal szczotkowana

9240803  
szkło miętowa zieleń, 
przyciski białe

9240805  
szkło miętowa zieleń, 
przyciski chrom połysk

9240807  
szkło czarne, 
przyciski chrom połysk

9240809  
szkło czarne, 
przyciski czarne

9240800  
szkło białe,
przyciski białe

9240650  
szkło białe, 
przyciski białe

9240660  
szkło białe, 
przyciski chrom połysk

9240652  
szkło miętowa zieleń, 
przyciski chrom matowy

9240654  
szkło czarne, 
przyciski białe

9240656 
szkło czarne, 
przyciski chrom połysk

9240658
szkło czarne, 
przyciski złote

9240659 
szkło białe, 
przyciski chrom matowy

9240651  
szkło miętowa zieleń, 
przyciski białe

9240653  
szkło miętowa zieleń, 
przyciski chrom połysk

9240655 
szkło czarne, 
przyciski chrom matowy

9240657
szkło czarne, 
przyciski czarne

9240802  
szkło białe, 
przyciski chrom połysk

9240804* 
szkło miętowa zieleń, 
przyciski stal szczotkowana

9240806* 
szkło czarne, 
przyciski stal szczotkowana

9240808  
szkło czarne, 
przyciski złote

TECEsquare - przyciski spłukujące ze szkła

9242800 9242650

9242660

9242652

9242654

9242656

9242658 

9242659

9242651

9242653

9242655

9242657

9242802

9242804*

9242806*

9242808

* przycisk z powłoką “anti-fingerprint”

TECEloop - przyciski spłukujące ze szkła



9242661*
szkło białe,
przycisk stal 
szczotkowana

9242662*
szkło miętowa 
zieleń, przycisk stal 
szczotkowana

9242663* 
szkło czarne, 
przycisk stal 
szczotkowana

9240671 
obudowa ze szkła
biała, Emco 

9240673 
obudowa ze szkła 
pomarańcz

9240674 
obudowa ze szkła
czarna, Alape i Emco

9240670  
obudowa ze szkła
miętowa zieleń 

9240678  
obudowa ze szkła
kawowy brąz 

9240685  
obudowa ze szkła
trawiasta zieleń, 
Burgbad

9240676 
obudowa ze szkła
srebrno-szara, Alape

9240677 
obudowa ze szkła
niebiesko-szara

9240683 
obudowa ze szkła
lustro

9240679  
obudowa ze szkła
rubinowa czerwień, 
Alape

9240680  
obudowa ze szkła
kość słoniowa, 
Alape

9240665 
przyciski chrom 
matowy 

9240666 
przyciski chrom 
połysk

9240663 
przyciski białe

9240667
przyciski czarne

9240669* 
przyciski stal 
szczotkowana

9240664 
przyciski białe 
antybakteryjne 

9240668 
przyciski złote

TECEloop - system modułowy

* przycisk z powłoką “anti-fingerprint”

Dla indywidualistów
Obudowy ze szkła i płytki z przyciskami dostępne w systemie 
modułowym umożliwiają tworzenie indywidualnych kombinacji 
kolorystycznych.

Przyciski antybakteryjne
Przyciski spłukujące z serii TECEloop, 
TECEnow i TECEambia z tworzywa
dostępne są również w wersji 
antybakteryjnej.



9242600

9242627 9242625

9242640

9242626

TECEloop - przyciski spłukujące z tworzywa

9240640 
biały, 
antybakteryjny

9240626 
chrom połysk

9240600
biały

9240627 
biały, 
przyciski chrom połysk

9240625  
chrom matowy

92423129240312 
biały matowy

9240322 
biały matowy

92423149240314  
biały połysk

9240324 
biały połysk

9242310 9240310 
stal szczotkowana

9240320 
stal szczotkowana

9240365 
antyczna miedź

9240366  
stary mosiądz

92423119240311 
chrom połysk

9240321  
chrom połysk

9240361 
biały połysk

9242356 9242350 9242351 9242354  
biały matowy

9240350 
stal szczotkowana

9240351 
chrom połysk

Elektronika z czujnikiem IR, zasilanie bateryjne 6 V

9240362 
biały połysk

9242357 9242353 9242355  
biały matowy

9242352 9240353 
chrom połysk

9240352 
stal szczotkowana

Elektronika z czujnkiem IR, zasilanie 230/12 V

TECEplanus - przyciski spłukujące

TECEplanus - elektronika spłukująca



TECEambia - przyciski spłukujące z tworzywaTECEnow - przyciski spłukujące z tworzywa

9240400  
biały

9240401 
chrom połysk

9240403 
czarny połysk

9240405 
biały,  
antybakteryjny

9240402 
chrom matowy

TECEnow ramka dystansowa
biała  9240410 
chrom połysk 9240411 
chrom matowy 9240412 
czarna 9240415

9240200 biały
9240240 biały, 
 antybakteryjny

9240226 
chrom połysk

9240225 
chrom matowy

9240253
ramka chrom matowy, 
przyciski chrom połysk

9242100  
9242140

9242126 

9240100 biały 
9240140 biały, 
antybakteryjny

9240126 
chrom połysk

9240125 
chrom matowy

9240254 
ramka chrom połysk, 
przyciski chrom matowy

9242400 

9242401

9242403 

9242405

9242402

9240700
biały

9240701 
chrom połysk

9240702 
chrom matowy

TECEbase - przyciski spłukujące z tworzywa

9240407 
czarny matowy



TECEfilo ramka montażowa                                              
do montażu zlicowanego
chrom połysk 9242040 
biała 9242041 
czarna 9242042

Do montażu elektroniki do pisuaru TECEfilo:
TECEbox z korpusem zaworu U2  9370040 
TECEprofil stelaż z obudową zaworu U2 9320016

TECEfilo - elektronika spłukująca do pisuaru

9242071* 
bateria 7.2 V  
stal szczotkowana

9242070* 
230/12 V 

* przycisk z powłoką “anti-fingerprint”

9242063
bateria 7.2 V   
szkło czarne

9242062 
230/12 V 

9242055
bateria 7.2 V  
tworzywo chrom połysk 

9242054 
230/12 V 

9242061 
bateria 7.2 V 
szkło białe

9242060 
230/12 V 

9242051 
bateria 7.2 V  
tworzywo białe

9242050 
230/12 V 

9240432 
biały połysk

9240433 
biały matowy

9240431 
chrom połysk

TECEsolid ramka dystansowa
biała  9240440 
szara 9240441

9242432

9242433

9242431

9242430

9242434* 

9240430 
stal szczotkowana
9240434*
stal szczotkowana „anti-fingerprint“

TECEsolid i TECEfilo-Solid - przyciski spłukujące ze stali 
nierdzewnej

9242035 
bateria 7,2 V 

9242038 
bateria 7,2 V

9242034 
bateria 7,2 V

9242033 
bateria 7,2 V 
9242039* 
bateria 7,2 V

9242032 
230/12 V

9242036 
230/12 V

9242031 
230/12 V

9242030 
230/12 V 
9242037* 
230/12 V

9240950  
Płytka maskująca
z koszem na kostkę 
czyszczącą

TECE płytka maskująca z koszem na kostkę czyszczącą

Zapewnia czystość i higienę       
w toalecie - opcja dla wszystkich 
standardowych spłuczek oraz 
przycisków spłukujących
do WC marki TECE.
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Więcej informacji:  
www.tece.pl

Ramka montażowa do WC do montażu zlicowanego 

metal połysk  9240644 
biała 9240646 
czarna 9240647 
pozłacana  9240648 
chrom połysk  9240649

Ramka maskująca do ramki montażowej do WC

szczotkowana 9240643
połysk 9240645

Ramki montażowe i maskujące
do montażu zlicowanego

Ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego

biała 9242646 
czarna 9242647
pozłacana  9242648 
chrom połysk 9242649

 
Wszystko pasuje
Manualne przyciski uruchamiające TECE są kompatybilne
ze spłuczkami TECE i pasują do wszystkich ich wariantów. 
Dodatkowo (jako opcja) mogą być wyposażone w płytkę 
maskującą z koszem na kostkę czyszczącą.

Wybierz przycisk spłukujący TECE i dopasuj              
go do koloru ścian oraz płytek ceramicznych - 
zgodnie z własnym gustem, za pomocą kilku  
kliknięć - z konfiguratorem przycisków            
spłukujących online na www.tece.pl




