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EENVOUDIGWEG CONSISTENT.
Badkamers zijn complexe eenheden. Ze functioneren 
 alleen perfect wanneer technologie en design, wensen 
van de klant en de omstandigheden ter plaatse optimaal 
op elkaar aansluiten. Daarom biedt TECE hoogwaardige 
en flexibele producten van de spoelkast tot en met de 
 innovatieve wc-TECElux, die aan al uw wensen voldoen. 
En dat maakt het werk efficiënter en betrouwbaarder.  
Als u op een ontspannen manier kunt werken, dan  
hebben we alles goed gedaan.

»  De beste reclame komt van 
tevreden klanten. Om dit 
te bereiken moet het pro-
bleemloos achter de muur 
functioneren en er perfect 
aan de muur uitzien. Het 
begin en einde van beide: 
probleemloze montage. «



SYSTEEMTECHNOLOGIE DIE PAST.
Alles uit één bron, alles combineerbaar, alles perfect op elkaar 
 afgestemd – dit is innovatieve sanitairtechnologie in 360°.

Goed geïntegreerd: 
volledig voorgemonteerde frames 
voor een eenvoudige inbouw van 
de spoelkast in natbouw of bij 
droogbouw.

Alles begint bij de spoelkast: 
Comfort, betrouwbaarheid 
en  effi  ciëntie voor elke 
 inbouwsituatie.

TECEplanus

TECEnow

TECEsquare

TECEloop

TECEambia

Goed geïntegreerd: 
volledig voorgemonteerde frames volledig voorgemonteerde frames 
voor een eenvoudige inbouw van voor een eenvoudige inbouw van 
de spoelkast in natbouw of bij de spoelkast in natbouw of bij de spoelkast in natbouw of bij de spoelkast in natbouw of bij de spoelkast in natbouw of bij 

TECEbase



Maximale fl exibiliteit
TECE-producten zijn niet alleen universeel 
combineerbaar binnen ons assortiment, 
maar zijn ook compatibel met vele andere 
sanitairproducten. Praktisch – voor een-
voudige planning en implementatie! 

Meer dan alleen keramiek: 
de innovatieve toilet-terminal en 
het toilet met douchefunctie.

TECElux Mini

Er is ook iets voor het oog: Bedieningsplaten 
van TECE combineren vorm en functie. Met een 
systeemvoordeel: 
Alle bedieningsplaten passen op alle spoelkas-
ten. Bedieningsplaten kunnen worden vervan-
gen door alle andere TECE-bedieningsplaten.
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TECE SPOELTECHNIEK
Basiscomponenten

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM
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TECE-spoelkasten
Sterk in volume en technologie: Groot 
volume met een echt dual-flush-systeem 
en individuele drukregeling. Dit zijn slechts 
enkele van de eigenschappen die van de 
TECE-spoelkasten een beproefd multita-
lent maken. Slim voor scheidingswanden: 
de Octa-spoelkast met een grote inhoud 
en een inbouwdiepte van slechts 8 cm. 

Vulventiel F 10
En meer dan alleen maar een argument 
voor de TECE-spoelkasten: Dankzij het 
uitgebreide assortiment accessoires 
wordt het TECE-vulventiel F 10 het 
universele reserveonderdeel waar  
u niet zonder kunt.

 
Hoge prestaties in de muur
Bekleed en betegeld of achter metselwerk. De spoeltech-
niek voor toilet en urinoir die vast in de muur is geïnstalleerd, 
voldoet aan de hoogste eisen voor een lange periode. Met 
een gebruiksduur die vaak meer dan 30 jaar bedraagt, wordt 
het bedieningsmechanisme een paar honderdduizend keer 
geactiveerd. En toch moet het net zo goed aanvoelen en 
klinken als op de eerste dag.

De spoelkast moet ook na tientallen jaren betrouwbaar 
bestand zijn tegen slijtage en afzettingen en moet ook na 
tientallen jaren nog steeds nauwkeurig en geruisloos 
werken, terwijl het zich precies aan de spoelvolumes houdt, 
zonder te rammelen, zonder luide uitstroom, zonder luide 
vulgeluiden. Wij leveren de oplossing met TECE-spoeltech-
niek: een sterke spoeling en vervolgens snel bijvullen – stil, 
betrouwbaar, voor de lange termijn.
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TECE-SPOELTECHNIEK

UNI-SPOELKAST
Overtuigend grotere spoelvolumes. 
Overtuigend meer fl exibiliteit. 

Onverslaanbare volumes
Met een tank van 10 liter biedt de Uni-spoelkast het grootste 
totale volume in zijn klasse. Hiermee kunt u niet alleen een 
bijzonder groot spoelvolume instellen om afzettingen in 
oude leidingsystemen te voorkomen. De grote tank biedt 
tegelijkertijd 4 liter van de standaard 6 liter spoeling voor 
directe spoeling. En dat zonder wachten – voor een veilig 
gevoel bij elk gebruik.
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Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

TECE GmbH
WC flush system
Flushing cistern
TECElux sen-Touch
WS10581-20140710

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Contact-free actuation
Contact-free actuation & stagnation flush

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

TECE GmbH
WC flush system
Flushing cistern
TECElux sen-Touch
WS10581-20140710

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Contact-free actuation
Contact-free actuation & stagnation flush

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Hoogtepunten van het product
• Universele spoelkast voor elke toepassing 

en toiletkeramiek
• Waterreservoir met 10 liter  veiligheidsvolume
• Verzegelde tank hoeft niet geopend te 

 worden in de ruwbouwfase
• Variabel dual-fl ush-systeem
• Flexibele spoeldrukregeling
• Gemakkelijk te installeren technologie
• Getest volgens EN 14055 
• Geluidsarm hydraulisch vulventiel
• Akoestische groep 1 volgens DIN 4109 

“Geluidsisolatie in gebouwen”
• Te combineren met alle 

 TECE-bedieningsplaten

Flexibele instelling
Van 4,5 tot 9 liter met één druk op de knop – de 
Uni-spoelkast kan dit ook. Dankzij de schuifregelaar 
op de spoelklok is het bijzonder eenvoudig om het 
volledige spoelvolume aan de individuele eisen aan 
te passen. Goed voor het milieu: Dankzij een echt 
dual-fl ush-systeem blijft de gedeeltelijke spoeling 
constant met een waterbesparende 3 liter.

Geluidsisolatie inbegrepen
Gekopieerd van straalvliegtuigen: Een che-
vronsproeier regelt het debiet aan de uitgang van de 
geoptimaliseerde spoelklok. Dit zorgt voor stabiele 
stromingsomstandigheden en lagere geluidsniveaus 
zonder storende slurpgeluiden.

Zes sterren voor 
duurzaam waterver-
bruik in combinatie 
met de contactloze 
spoelbediening 
TECElux sen-Touch
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TECE-SPOELTECHNIEK

VANAF HET BEGIN 
 BETROKKEN.
Spoeldrukregeling, installatie, onderhoud:  
De Uni-spoelkast maakt indruk met de hoogste 
servicevriendelijkheid bij elke stap in het werk.

 
Aangepaste spoeldruk
De Uni-spoelkast heeft een maximale flexibiliteit als het gaat om spoeldruk:  
Door het vervangen van de reduceerring in de klepzitting kan de spoeldruk 
ook achteraf worden aangepast aan de behoeften van alle keramiek. Hierdoor 
kunt u niet alleen de spoeldruk verlagen, maar ook moeiteloos verhogen, 
 zodat het keramiek niet te weinig of teveel wordt gespoeld.

115 %110 %105 %100 %95 %85 %75 %65 %
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Na de ruwbouwfase: De gewapende slang 
wordt bevestigd door deze vast te schroeven 
aan het vulventiel.

De beschermplaat is een compacte eenheid 
bestaande uit spatbescherming, hefboomme-
chanisme en bevestiging.

Het onderhoud is net zo eenvoudig als de montage: 
Bij het verwisselen van het ventiel hoeven geen 
afzonderlijke onderdelen gedemonteerd of verwij-
derd te worden – alle onderdelen zijn vast met  
elkaar verbonden.

Tijdens het onderhoud kan de complete technische 
eenheid met hefboommechanisme, deksel en beves-
tigingsplaat worden verwijderd. Alle instellingen 
blijven behouden.

De Uni-spoelkast wordt voorgemonteerd en verzegeld 
geleverd. Dit betekent dat het in de ruwbouwfase 
alleen nog maar op de waterleiding hoeft te worden 
aangesloten – u hoeft het alleen maar te openen 
tijdens de in bedrijfstelling.

Snelle installatie,  
makkelijk onderhoud
De grote inspectieopening op de Uni-spoelkast biedt 
 maximale ruimte voor makkelijk onderhoud.  
Slim gedefinieerde functie-eenheden en gereedschapsloze 
verbindingen maken de afzonderlijke stappen efficiënter en 
betrouwbaarder.

Onderdelen beschikbaar voor 25 jaar
TECE garandeert dat u tot 25 jaar na de verkoopdatum 
van de fabrikant reserveonderdelen voor de verdere 
 functionaliteit van een TECE-inbouwspoelkast kunt kopen.
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8 cm

Vernieuwend denken
Optimale hantering ondanks de geringe diepte: Als de 
spoelklok tijdens een inspectie moet worden verwijderd, kan 
deze eenvoudig naar boven worden verplaatst. Dit maakt het 
verwijderen uit nog smallere spoelkasten erg eenvoudig. 

TECE OCTA-SPOELKAST
Perfect voor installatie in scheidingswanden: Ondanks 
een inbouwdiepte van slechts 8 cm doet de TECE 
 Octa-spoelkast geen concessies aan de spoeltechniek.

TECE-SPOELTECHNIEK

Vlak in installatie,  
groot in gebruik
De inbouwdiepte van de Octa-spoelkast is met 5 cm 
 verminderd ten opzichte van de Uni-spoelkast, speciaal voor 
installatie in scheidingswanden. Geen compromissen: want 
met een watervolume van 9,5 l levert zelfs de Octa-spoelkast 
altijd voldoende restvolume voor een directe naspoeling.
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100% 90% 80% 70%

X
110%

Flexibele instelling van het 
spoelvolume
Met een schuifregelaar op de spoel-
klep kunt u het grote spoelvolume 
flexibel instellen op een spoelvolume 
tussen 4,5 en 9 liter. Het gedeeltelijke 
spoelvolume blijft constant op een 
waterbesparende 3 liter.

Compatibel met alle 
 mechanische TECE- 
bedieningsplaten.

Aangepaste spoeldruk
Met de bijpassende reduceerringen 
kan de spoeldruk worden verlaagd 
tot 70%. Door het verwijderen van 
de reduceerringen kunt u ook de 
spoeldruk verhogen tot 110%.

 
Niets ontzien
Grote techniek in een kleine ruimte: ondanks de kleinere 
inbouwdiepte zijn alle technische hoogtepunten van de 
Uni-spoelkast ook in het extra platte Octa-spoelkastpro-
gramma ingebouwd.

De Octa-spoelkast wordt voorgemonteerd en 
verzegeld geleverd. Dit betekent dat het in de 
 ruwbouwfase alleen nog maar op de waterleiding 
hoeft te worden aangesloten – u hoeft het alleen 
maar te openen tijdens de fijn-afstelling.
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TECEsquare

TECEplanus

TECEambia

TECElux Mini *

TECEnow

TECEloop

TECEbase

TECE-SPOELTECHNIEK

NOG BETER IN EEN SYSTEEM.
Op elkaar afgestemde systeemcomponenten completeren 
de vorm en functie van de TECE-spoelkasten en maken ze 
in de praktijk nog aantrekkelijker.

Compatibel all-round
Of het nu gaat om een klassieke knopbe-
diening of een modern designitem: Alle 
mechanische TECE-bedieningsplaten 
kunnen worden gecombineerd met de 
TECE-spoelkast en zijn onderling 
volledig uitwisselbaar.
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Voeg een stuk hygiëne toe *
Voor extra hygiëne en frisheid kan de Uni-spoelkast worden 
uitgerust met een inwerpopening voor reinigingstabletten. 
Verwijder de bedieningsplaat, draai, werp de tablet in – de 
weg naar een nieuwe frisheid is zo eenvoudig. 

Functie eerst
Intelligente spoelelektronica en automatische frisheid 
voor het toilet: TECElux Mini – de bedieningsplaat met 
sensorbediening en inwerpopening voor reinigingsta-
bletten brengen het toiletgebruik een stap verder op 
het gebied van hygiëne en comfort. Exclusief voor de 
TECE Uni-spoelkast en kan op elk moment achteraf 
worden ingebouwd.

* alleen compatibel met TECE Uni-spoelkast 
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TECE-SPOELTECHNIEK

HET PAST!
Het vulventiel F 10 voor standaard 
 inbouw- en  wandmontagespoelkasten.

 
Gemakkelijk, betrouwbaar, stil
Het TECE-vulventiel F 10 is een onderdeel van alle TECE- 
spoelkasten en maakt indruk op meerdere niveaus: Het voldoet 
aan de geluidswerende eisen van akoestische groep I en vult 
de spoelkast zeer stil. Comfortabel, ook voor de installateur: 
Want het vulventiel werkt net zo betrouwbaar in bijna alle 
standaard inbouw- en wandmontagespoelkasten van andere 
fabrikanten. En het is ook internationaal erkend.

De TECE-vulventiel F 10 voldoet 
niet alleen aan EN 14124 en   
DIN 4109, maar is ook internatio-
naal getest en goedgekeurd: 
volgens WRAS van Kiwa.
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De bijgeleverde toebehoren maken van het 
vulventiel een universeel onderdeel – ook 
voor spoelkasten van andere fabrikanten. U 
kunt zien wie deze zijn in de volgende lijst 
van compatibele afmetingen.

Compatibel 
met fabrikant Verborgen spoelkasten

TECE Alle TECE-spoelkasten

Geberit UP320 / UP300 / Sigma 12 cm

UP200 / Kappa 15 cm

UP100 / Delta 12 cm

UP120 (Artline) / Kappa 15 cm

UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm

UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm

UP700 / Unica

Omega 12 cm

NUVO / 110.620

Monolith

Grohe / DAL Grohe DAL 320, Grohe DAL 330

Grohe DAL 336

Grohe DAL 337, 6 l, 6-9 l, AV 1, GD 2

Sanit Ineo Plus, Ineo Solo

Ineo 80, Ineo, Ineo In

CC-120-L-FO-2V-L

982N, 983N, 988C

980N, 995N

Viega 1H, 1L, 1S

2H, 2L, 2S

1C, 2C

Friatec 302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)

302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)

302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)

352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)

Aan de wand 
gemonteerde 
spoelkasten

met 3/8" schroefdraadaansluiting

Leveringsomvang vulventiel F 10
1 Union-moer M30
2 Schroefdraadnippelconnector 3/8"
3 Grohe-adapter
4 Bevestigingsmoer 3/8"
5 Vulventiel met schroefdraadaansluiting M30
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TECE-SANITAIR FRAME'S
Systeemoplossingen voor droogbouw en natbouw

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM
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Droogbouwmodules
Voorgemonteerde sanitaire installaties 
voor montage in het TECEprofil- 
systeem, in metalen of houten stud-
wanden of vrijstaand voor de wand.

Natbouw ibouwframe's
TECEbox – het inbouwframe voor 
natbouw-voorwandmontage.

 
Klaar voor alles
Geen enkele klus is gelijk. Maar waarom zou dat betekenen 
dat we bij elke sanitaire installatie van nul moeten beginnen? 
Niet als er een oplossing is die het belangrijkste rechtstreeks 
vanuit de fabriek levert. Voorgemonteerde producten in de 
TECE-sanitairframe's zijn klaar voor gebruik, of het nu in 
natbouw, in het TECEprofil-systeem of in metalen en houten 
studwanden is. Deze aanpak bespaart tijd en moeite en 
voorkomt fouten.

En omdat TECE-sanitairframe's ook componenten zijn in 
systeemoplossingen die getest zijn op geluidsisolatie en 
brandbeveiliging voor openbare gebouwen en projectbouw, 
kunnen de modules zowel in uw eigen huis als in een hotel 
of in de gezondheidszorg worden geïnstalleerd. Tijdens de 
bouw wordt al rekening gehouden met de naleving van de 
geldende normen. Eenvoudig uitpakken en installeren –  
dit is wat TECE bedoelt met “Gereed voor installatie”.
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Geschikt voor montage in het 
TECEprofil-systeem en in me-
talen of houten studwanden.
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TECEprofi l
Sanitaire installatie in een handomdraai – van de installatie 
met één inbouwframe tot en met complete ruimteconcepten. 
Met sanitairframe's in het TECEprofi l-systeem.

TECE-SANITAIR INBOUWFRAME'S

Boorgaten voor bevestiging 
met metalen of houten stud-
constructies

Ingestanst meterpeil, perma-
nent zichtbaar

Geluidsgeïsoleerde spoel-
kastbevestiging

Stevige, grote dwarsbalken met 
vier draadgaten – voor het veilig 

bevestigen van keramiek

Boorgaten voor het plaatsen 
van extra wandbevestigingen in 

barrièrevrije toiletsystemen

Praktische voetrem voor het 
instellen van de framehoogte – 
maakt montage door 1 persoon 
mogelijk

Verstelbare voetsteunen 
voor een vloeropbouw van 0 
tot 20 cm voor bevestiging 
op de vloer of aan een TECE-
profi l-profi elbuis

Onderste dwarsbalk voor de 
montage van stalen beugels 
of de TECEone-upgradeset

Hoogtepunten van het product
• Voor montage in het TECEprofi l-systeem, 

in metalen of houten studwanden of 
 vrijstaand voor de wand.

• Uni-spoelkast volledig voorgemonteerd 
en verzegeld

• Verkrijgbaar in twee installatiehoogtes: 
1120, 980 en 820 mm

• Statisch zelfdragend en duurzaam tot 400 kg
• Voldoet aan de normen voor geluidsisolatie 

DIN 4109 en VDI 4100

Stalen montageframes met 
poedercoating

Zij sleuven voor bevestiging 
met hoekverbindingen aan 
de profi elsteunen van het 
draagframe
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UIT DE DOOS. READY, SET, GO
Onze voorgemonteerde Inbouwframe's in het TECEprofil- 
systeem maken alle gangbare sanitaire installaties kinder-
spel: De techniek is zo perfect op elkaar afgestemd, dat 
alle montage – van de wastafel tot het douchetoilet – door 
slechts één monteur kan worden uitgevoerd. Eenvoudig, 
betrouwbaar, moeiteloos!

TECE-SANITAIRMODULES
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1 Plaatsing van de framevoeten op de onderste sectiebeugel
2 De voetrem voorkomt uitglijden
3 Sleufprofi elen in het frame
4 Vergrendeling van de framevoeten 

Stootvast
De sleufprofi elen in het frame maken de bevestiging aan het 
profi elsysteem met hoekverbindingen mogelijk.

Stabiel
Nadat de voeten van de frame zijn vergrendeld, is het 
inbouwreservoir permanent verbonden met de onderste 
doorlopende Profi elbuis. 

Slip-proof
Het speciale kenmerk is de door TECE ontwikkelde voet-
rem, die eff ectief voorkomt dat het inbouwframe terugglijdt. 
Installatie kan daarmee door één persoon plaatsvinden. 
Het TECE-inbouwframe kan met weinig kracht naar de 
 juiste montagehoogte worden getrokken.
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DRIE DELEN, 
ALLE MOGELIJKHEDEN.
Universeel gebruik met systemen: Dankzij het al even 
eenvoudige en veelzijdige concept kan één monteur met 
TECEprofi l complete badkamers creëren tot en met be-
tegelde oppervlakken. Met slechts enkele componenten, 
oneindige combinatiemogelijkheden en een grote keuze 
aan geprefabriceerde inbouwreservoirs.

TECE-SANITAIR INBOUWFRAME'S

Goed aangesloten
Met slechts drie basiscomponenten van TECEprofi l kan in de kort-
ste tijd een complete draagconstructie worden opgebouwd – met 
de TECEprofi l-hoekverbinding, de profi elbuis en de wandsteun. 
Een binnenzeskantsleutel is alles wat nodig is voor het bevestigen. 
De montage kan later met de binnenzeskantsleutel weer losge-
maakt worden.
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»  Een goed doordacht pro-
duct dat gemakkelijk met 
de hand te installeren is, 
bespaart kostbare tijd en 
geeft meer zekerheid op 
de bouwplaats. «

Creëer vrije ruimtes
Het is niet de plattegrond die de badkamer maakt – het 
is wat je er met TECEprofi l van maakt: Met ons fl exibele 
en tegelijkertijd robuuste en toch bijzonder betrouwbare 
systeem kunt u optimaal gebruik maken van ruimtecon-
cepten inclusief geïntegreerde techniek.

Kant-en-klare frame's, bijv. voor het aansluiten van wastafels 
en toiletten. Eenvoudiger en structureel veiliger opstelling van 
scheidingswanden van halve hoogte of kamerhoge wanden.
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Montage in een vrijstaande TECEprofil-wand
TECEprofil voetsteun voor vrijstaande wanden voor het 
verstevigen van vrijstaande TECEprofil-frames.

Montage in een metalen studwand
TECEprofil-montageset voor inbouw-profielwanden voor 
de bevestiging van TECEprofil-inbouwframe's.

Installatie in een TECEprofil voorwand
TECEprofil dubbele verbinding voor de gelijktijdige bevesti-
ging van twee TECEprofil-sectiebuizen aan de structuurwand.

Montage in een houten studwand
TECEprofil-montageset voor houten studwanden 
voor de bevestiging van TECEprofil-inbouwframe's.

TECE-SANITAIRMODULES

GESCHIKT VOOR ELKE 
 INBOUWSITUATIE.
Dankzij slimme accessoires kunnen TECEprofil-inbouwframe's 
bijna overal worden geïnstalleerd.
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Hoekmontage voor een massieve 
wand of gipsplaatwand
TECEprofil-inbouwresrvoir bevestiging 
voor variabele hoekmontage.

Individuele installatie van het inbouwreservoir 
voor een massieve ruwbouwmuur 
In diepte verstelbare TECEprofil-inbouwreservoir bevestiging 
met inbouwafstand van 150 tot 240 mm.

Variabele diepte- en hoogteverstelbare TECEprofil 
bevestiging voor een hoogte van 1190 tot 1300 mm.

TECEprofil bevestiging voor hoekmontage aan de wand om 
TECE inbouwresrvoir's onder een hoek van 45° te bevestigen.
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10 Wastafel inbouwframe, installatiehoogte 1120 mm
11 Wastafel inbouwframe, montagehoogte 980 mm
12 Wastafel inbouwframe met verborgen geurvanger, montagehoogte 1120 mm
13 Wastafel inbouwframe voor spoelbak, montagehoogte 1120 mm
14 Urinoir inbouwframe met TECE-spoelklepbehuizing U 2, montagehoogte 1120 mm
15 Urinoir-module met TECE-spoelklepbehuizing U 1, montagehoogte 1120 mm

INBOUWFRAME'S VOOR  
ALLE SITUATIES.
TECEprofil biedt inbouw mogelijkheden voor alle eisen in de sani-
taire sector. Hier is een selectie van onze meest populaire modellen.

TECE-SANITAIR INBOUWFRAMES

1 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, montagehoogte 1120 mm
2 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, montagehoogte 980 mm
3 toiletframe met Uni-spoelkast, montagehoogte 820 mm
4 Toilet inbouwframe Geronto, met Uni-spoelkast, volgens DIN 18040-1, montagehoogte 1120 mm 
5 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, installatiehoogte 1120 mm 

1 2 3 4 5

1413 1511 1210
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16 Urinoir frame voor externe spoelklep, montagehoogte 1120 mm.
17 Bidet frame voor wandmontage-bidet, montagehoogte 1120 mm
18 Bidetmodule voor wandmontage-bidet, montagehoogte 820 mm
19 Bad/douche frame voor inbouw- en wandmontage, montagehoogte 1120 mm

6  Toilet inbouwframe TECEprofil met Uni-spoelkast, voor TOTO Neorest AC/EW douchetoilet, montagehoogte 1120 mm
7  Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, voor Keramag Espital spoelkast, montagehoogte 1340 mm
8 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast voor universele aansluiting van een douchetoilet, montagehoogte 1120 mm 
 (ook beschikbaar in installatiehoogtes van 820 en 980 mm).
9 Toilet inbouwframe met Uni-spoelkast, voor staand kindertoilet, montagehoogte 1120 mm

8 96 7

17 18 1916
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INTELLIGENT EN VEELZIJDIG.
Speciale plattegronden, speciale gebruikers, speciale techniek:  
Wij vinden altijd intelligente oplossingen voor speciale eisen 
die uw dagelijks werk vergemakkelijken.

TECE-SANITAIRMODULES

 
Installatie van douchetoiletten
Hygiënischer, schoner, frisser: Reiniging met water in plaats van papier 
wordt steeds populairder. Het probleem: De aansluitingen zijn bij 
verschillende fabrikanten verschillend gepositioneerd, waardoor  
de installatie van douchetoiletten moeilijker is. 
De oplossing: een universeel douchetoilet met eenvoudige aanluiting.

Aansluiting zeer eenvoudig
De gewapende slang voor de 
douchefunctie wordt via een grote 
trechter veilig in de spoeltank geleid.  
De smalle trechter rechts vereenvou-
digt de kabelgeleiding.
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Klimmen? Niet nodig!
Voor dagverblijven, kleuterscholen, 
basisscholen: Waar de meeste ge-
bruikers voor het grootste deel uit 
kleine mensen bestaan, zorgt een 
toiletinstallatie op kinderhoogte voor 
een grotere zelfstandigheid. Met de 
TECEprofil-wc-frame voor kindertoi-
letten is de beproefde Uni-spoelkast 
10 cm lager voorgemonteerd. Dit 
maakt de montage ook kinderspel.

En perfekt opgelost!
Verschillende landen, verschillende 
 uitdagingen: Bescherming tegen vocht 
is een bijzonder belangrijk thema voor 
houten huizen. Daarom heeft TECE 
speciaal voor de Scandinavische markt 
een inbouw oplossing ontwikkeld, 
waarin de spoelkast extra beveiligd is 
in een waterdichte zak. 

Verzonken oplossing
Of het nu diagonaal, onder het raam of in de kamer is:  
Om optimaal gebruik te maken van elke vierkante meter in 
de badkamer, past het toilet in iedere individuele  ruimte.  
In een halfhoge wand wordt de Uni-spoelkast voor  front- en 
planchetbediening snel met de  TECEprofil-frame voor lage 
inbouwhoogtes gemonteerd.
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BARRIÈREVRIJE 
 TOILETOPLOSSINGEN.
Stressvrij, eenvoudig, betrouwbaar: de TECEprofil 
Geronto die rechtstreeks vanuit de fabriek voldoet 
aan de eisen van DIN 18040 – voor standaardge-
bruik in ziekenhuizen en de gezondheidszorg. 

Set van staal of houten platen 
voor het bevestigen van de 
veiligheidssteunbeugels

Stevige dwarsbalken met 
vier draden – voor het veilig 
bevestigen van het keramiek, 
zelfs bij een hoge belasting

Voorgemonteerde leidingen

De aftakdoos is te allen 
tijde toegankelijk

 
Klaar voor alles
De TECEprofil Geronto is speciaal ontworpen voor mensen met 
fysieke beperkingen. De zithoogte, de afstand tot de muur en de 
structuur voldoen allemaal aan de norm “Barrière-vrije construc-
tie”. De TECEprofil Geronto vereenvoudigd de installatie van de 
bediening op de veiligheidssteunbeugels met voorgemonteerde 
buizen voor de bekabeling. Wij bieden ook een oplossing voor 
een standaard en snelle montage van de veiligheidssteunbeu-
gels: in de vorm van staalplaten die bij het frame passen.

TECE SANITAIR INBOUWFRAME'S

3

4

2

1
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Meer vrijheid – ook tijdens het gebruik
TECE biedt bekabelde en draadloze spoelbedieningen 
speciaal voor barrièrevrije toiletten. De spoeling kan op de 
veiligheidssteunbeugels of aan de wand worden bediend. 
De draadloze knop biedt de mogelijkheid om de inbouwbe-
diening op elk gewenst punt binnen het ontvangstbereik 
van de elektronica te monteren. Daarnaast kunt u de plaat 
ook altijd handmatig bedienen.
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Geschikt voor vrijstaande 
 installatie, voor een mas-
sieve wand of in metalen 
en houten studwanden.
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TECEconstruct
Uni- en Octa-spoelkast in één frame: volledig voorgemonteerd 
en afgedicht. De beproefde spoeltechniek is dus in een hand-
omdraai geïnstalleerd.

Hoogtepunten van het product
•  Voor montage voor een massieve wand  

of in een metalen of houten studwand 
• Alle TECEconstruct oplossingen zijn sta-

tisch zelfdragend en belastbaar tot 400 kg.
•  Ook verkrijgbaar als versie voor 

 vrijstaande montage

Stalen montageframes met 
poedercoating

Stevige, grote dwarsbalken met 
vier draadgaten – voor het veilig 

bevestigen van keramiek

Boorgaten voor beves-
tiging met metalen en 
houten staander- en 
balkconstructies

Verstelbare steunen voor 
vloerconstructies tussen 
0 en 20 centimeter voor 
montage op de vloer

Boorgaten voor vier 
in diepte verstelbare 
frame bevestigingen

DN 90/90 afvoerbocht

TECE-SANITAIR INBOUWFRAME'S
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OVERAL SNEL EN EENVOUDIG 
TE MONTEREN.
Vrijstaand, in een massieve wand of in een studwand.  
Dankzij een doordacht design en slimme accessoires.

TECE-SANITAIR INBOUWFRAME'S

 
Moeiteloos geïmplementeerd
Makkelijke zelfdragende constructie voor installatie op de wand:  
4 vrijstaande poten en een dubbel frame maken het mogelijk om 
de TECEconstruct-wc-frame “Premium” uitsluitend op de vloer te 
installeren zonder kracht- overbrengende bevestigingspunten 
aan de wand.
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TECEconstruct-toilet frame 
“Standard” met Uni-spoelkast, 
inbouwhoogte 1120 mm

TECEconstruct-toiletframe 
met Octa-spoelkast, 8 cm, 
montagehoogte 1200 mm

Diep ontspannend
Verkrijgbaar met de beproefde Uni-spoel-
kast en de extra platte Octa-spoelkast: de 
TECEconstruct-wc-frame voor montage 
voor een massieve wand of in metalen  
en houten studwanden.

In elke situatie
Dankzij de eenvoudige accessoires 
uit het TECEconstruct-programma 
past de TECEconstruct-wc-frame  
in elke inbouwsituatie.

Montage in een metalen studwand
Bijvoorbeeld met TECEprofil-montageset voor 
UA-profielwanden.

Montage in een houten studwand
Bv. met TECEprofil-montageset voor houten 
staander- en balkwanden.

Individuele installatie 
van de module voor 
een massieve ruw-
bouwmuur 
Bv. met in diepte verstelba-
re TECEprofil-wandbevesti-
ging met inbouwafstand 
van 150 tot 240 mm.
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Snel en betrouwbaar
TECE-spoelkasten in TECEbox- 
toiletframe's zijn perfect uitgerust 
voor de natbouw.

TECE-SANITAIRMODULES

Hoogtepunten van het product
• Voor installatie in natbouw- 

voorwanden
• Verkrijgbaar in versies voor  

de Uni-en Octa-spoelkast
• Spoelkasten volledig voorgemon-

teerd en verzegeld
• Ook met lagere inbouwhoogte of als 

TECEbox-toiletframe met betegelbaar
• natbouwframe. Tevens verkrijgbaar 

voor wastafel en urinoir

Montagelippen voor 
achterwandmontage

TECE-spoelkasten, 
voorgemonteerd 

en verzegeld

Gegalvaniseerd 
stalen frame

Montagelippen voor montage 
aan de voorwand

Montage van de elleboog voor 
het vastzetten van bouten

TECEbox
Bewezen voor natbouw: 
de TECEbox-frame's.
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MONTEER HET, BETEGEL HET, 
KLAAR.
De beproefde Uni-spoelkast wordt in de fabriek voorgemonteerd, 
verzegeld geleverd en optimaal geïntegreerd in de natbouw.

TECEbox-wastafelframe, inbouwdiepte 8 cm:
Te monteren voor een massieve wand. Met 
vier in diepte verstelbare wandbevestigingen. 
Inbouwdiepte 8-19 cm. Keramische bevesti-
gingsafstand 17-28 cm.

TECEbox-toiletframe met Uni-spoelkast, 
inbouwhoogte 1060 mm:
toiletframe voor installatie in een 
natbouw-voorwand voor een massieve 
wand. Wordt voor of achter massieve 
wanden bevestigd via tegengestelde 
bevestigingslippen.

TECEbox-toiletframe met Uni-spoelkast en 
tegelbodemfront, montagehoogte 820 mm:
toiletframe voor inbouw in een natbouw- 
voorwand voor een massieve wand, in 
diepte verstelbaar.

TECEbox-toiletframe met Uni-spoelkast, 
met betegelbaar front, montagehoogte 
1110 mm:
toiletframe voor installatie in een 
natbouw-voorwand. Gesloten oppervlak 
geschikt voor het betegelen met glasve-
zelbetonplaat. Inclusief voorgemonteerde, 
in hoogte verstelbare steunvoeten.

TECEbox-urinoir drukspoeler U 1 
met klembeugel:
Urinoir spoelklepbehuizing voor de 
montage van de TECE-urinoirspoeler 
U 1 in natbouw.

TECEbox-urinoir drukspoeler U 2:
Voor de montage van de TECE-urinoirspoe-
ler U 2 in natbouw. Voor de montage van 
de TECEfi lo-urinoirelektronica.

TECEbox-deksel voor montage:
Stalen plaat met opgeschroefd glasvezel-
board. Om het volledige oppervlak van de 
onderste bouwruimte van de TECEbox te 
kunnen betegelen. 

TECE-SANITAIR INBOUWFRAME'S
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9375004 TECEbox-toiletframe met 
Uni-spoelkast, inbouwhoogte 820 mm:
toiletframe voor inbouw in een 
natbouw-voorwand voor een massieve 
wand, in diepte verstelbaar.

TECEbox Uni-spoelkast met montagebeu-
gels, montagehoogte 1060 mm: 
Uni-spoelkast voor shell-installatie.

TECEbox Uni-spoelkast inclusief monta-
geplaat, montagehoogte 1060 mm: 
Uni-spoelkast voor shell-installatie.

Bespaart tijd en moeite
Door de geprefabriceerde glasvezelbe-
tonplaat hoeft de TECEbox niet te worden 
dichtgemetseld. De als accessoire 
verkrijgbare afdekking van het montage-
oppervlak maakt het mogelijk om in een 
handomdraai een doorlopend betegel-
baar oppervlak te creëren!
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IDEAAL VOOR NATBOUW MET 
EEN LAGE DIEPTE.
De extra platte TECE Octa-spoelkast voor vloer- en wand-
hangend keramiek. Voor installatie in een massieve wand 
of in een natbouw-voorwand.

Natbouw voor staand keramiek op 
de vloer
Installeren, voegspecie, klaar. Met de TECE 
Octa-spoelkast met geprefabriceerde en 
voorgelijmde verstevigingsstof kan de 
installatie nog sneller worden uitgevoerd.

TECE-SANITAIR INBOUWFRAME'S

TECEbox Octa-spoelkast, 
8 cm, voor staand toilet, 
montagehoogte 1110 mm.

TECEbox Octa-spoelkast, 8 cm, voor 
staand toilet, met verstevigingsstof, 
montagehoogte 1110 mm.
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TECEbox-wc-frame met Octa-spoelkast, 
8 cm, voor wandtoilet, montagehoogte 
1110 mm.

TECEbox-wc-framee met Uni-spoelkast, 
8 cm, met aansluiting voor geurafzuiging, 
montagehoogte 1110 mm.

TECEbox-wc-frame met Octa-spoelkast, 
8 cm, voor wandtoilet, geluidsgeïsoleerd, 
montagehoogte 1120 mm.

Natbouw-varianten voor wandkeramiek
De Octa-spoelkast kan ook volledig voorgemonteerd en 
verzegeld in de TECEbox-toiletframe worden besteld voor een 
snelle en eenvoudige montage in combinatie met wandkera-
miek – ook met geluidsisolatie of met geurafzuiging.
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TECE BEDIENINGSPLATEN
Toilet- en urinoir-bedieningsplaten

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM
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Past in alle opzichten
Van praktisch kunststof, van hygiënisch robuust roestvrij 
staal, elegant in echt glas of leisteen, met een druk op de 
knop of met een sensor, klassiek, geometrisch of minimalis-
tisch modern, vlak op de muur of zelfs in de muur gemon-
teerd – de verscheidenheid in beschikbare kleuren, vormen 
en materialen betekent dat u altijd 

de juiste keuze in het TECE-programma van bedieningspla-
ten vindt. Voor elk budget, voor elke ruimte en ook voor elke 
TECE-spoelkast- want dankzij de spoeltechniek in het 
systeem zijn alle TECE-bedieningsplaten compatibel met alle 
TECE-spoelkasten. *

* Bedieningsplaat met sensorbediening die 
alleen compatibel is met TECE Uni-spoelkast. 

Alle informatie over assortimenten en uitvoerin-
gen vindt u in de TECE badkamer- & Toilet-ont-
werpcatalogus en in het totale assortiment 
TECE-bedieningsplaten op www.tece.com.
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DIVERSITEIT IN ASSORTIMENT.
Van functioneel tot high-tech: TECE-bedieningsplaten bieden een 
ruime keuze aan materialen, vormen en functies voor elke sfeer 
en elk budget. 

TECElux Mini
Het moderne designelement 
in de badkamer: Het geraffi  -
neerde oppervlak van echt 
glas integreert een responsief 
sensorveld dat een contactvrije 
spoeling activeert en 's nachts 
een nachtlampje is. 

TECEsquare
Hoogwaardige materialen in de 
meest precieze vorm: Met deze 
knopbediening voor een dual-
fl ush-systeem ervaart u roestvrij 
staal alleen of in perfecte 
harmonie met glas. 

TECEnow
Met ruwe randen: royale 
knoppen in een extra plat frame 
kenmerken de moderne look 
van TECEnow.

TECEloop
Als afgewerkt model of indivi-
dueel in een modulair systeem: 
TECEloop scoort met meer dan 
honderd mogelijke looks door 
de combinatie van verschillende 
materialen en kleuren voor 
covers en knopen.

De bedieningsplaat in het 
modulaire TECEloop-systeem is 
individueel geconfi gureerd met 
13 afdekkingen en acht knoppen.

Elk onderdeel past bij elkaar
Alle handmatige TECE-bedieningsplaten kunnen 
worden gecombineerd met alle TECE-spoelkasten 
en zijn onderling volledig uitwisselbaar.

TECE-BEDIENINGSPLATEN
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TECEbase
Gewoon goed. De massieve 
bedieningsplaat van kunststof 
met een glanzend verchroomde 
uitstraling overtuigt qua functie 
– en prijs.

TECEambia
De eerste bedieningsplaat van 
TECE – en nog steeds actueel: 
de TECEambia-bedieningsplaat 
voor het enkele of dual-fl ush-
systeem.

TECEfi lo
De slanke urinoirbedienings-
plaat met sensorfunctie. Alleen 
of als perfecte begeleider voor 
lineair design-bedieningsplaten.

TECEplanus
Ideaal voor echte uitdagingen: 
robuuste roestvrijstalen bedie-
ningsplaat voor openbare faci-
liteiten. Verkrijgbaar met puur 
handmatige bediening of in een 
combinatie van bedieningsplaat 
en sensormechanisme.

Voor individualisten
Voor een perfecte aanpassing aan het designcon-
cept zijn de TECE-bedieningsplaten ook verkrijgbaar 
met individueel aangebrachte merklogo's en met 
individuele kleuren of metallic gecoate oppervlakken 
in alle sanitair- en keramiekkleuren, alsook in RAL– 
en NCS-tinten.
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VORM ONTMOET FUNCTIE.
TECE-bedieningsplaten overtuigen visueel – en met nog 
meer mogelijkheden voor extra comfort en fl exibiliteit in 
de badkamer. 

TECE-BEDIENINGSPLATEN

Vlak, vlakker, verzonken
Perfecte vormgeving in vorm en functie. Zelfs in het profi el. Daarom 
hebben we de montagehoogte van veel van onze bedieningsplaten 
tot een minimum beperkt. Inbouwmontage met speciaal inbouw-
frame (optioneel voor veel TECE-bedieningsplaten) zorgt voor een 
nog vloeiender uiterlijk – natuurlijk ook voor het urinoir.
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Naar wens: 
Topbediening ook mogelijk
Andere badkamer, andere eisen: Bij TECE-bedieningsplaten 
werkt de spoelbediening niet alleen van voren, maar ook 
van bovenaf.

Grotere frisheid
Een dosis extra frisheid voor het toilet – zonder vervelende 
resten en zonder de geurspoeling in het keramiek te veran-
deren. Met de optionele invoeropening voor reinigingstablet-
ten komt de frisheid van het spoelwater uit de spoelkast 
zonder poespas.

Volledig contactloos
Wat is er praktischer dan een bedie-
ningsplaat die zonder aanraking werkt 
– maar alleen met een simpele 
handbeweging voor de sensor? 
Intelligente spoelelektronica kan meer 
doen: verlicht bijvoorbeeld de weg 
naar het toilet zodra u de donkere 
badkamer binnenkomt. Of automa-
tisch doorspoelen als het toilet lange 
tijd niet wordt gebruikt. Zo wordt de 
spoelelektronica individueel ingesteld 
om een intelligente helper te worden 
– zelfs in een privébadkamer.
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Een betrouwbare partner
Contactvrije spoelelektronica zorgt voor een beslissende 
verbetering van de hygiëne in openbare en semiopenbare 
ruimtes. Spoelautomatisering van TECE kan meer: want 
dankzij de nauwkeurige persoonsherkenning wordt de 
spoeling alleen geactiveerd wanneer dat nodig is. En 
dankzij de intervalmeting kan zelfs de hoeveelheid 
worden aangepast aan de werkelijke behoeften.  
Samenwerking met staying power: omdat bij sommige 
modellen met behulp van een onzichtbare schroef al 
antidiefstalbeveiliging wordt meegeleverd.

KLAAR VOOR GROTE UITDAGINGEN.
Veel gebruikers – dat betekent een enorm potentieel voor vuil, 
slechte geuren en schade. TECE helpt: met robuuste, duurzame 
toilet- en urinoirelektronica volgens uw wensen.

TECE-BEDIENINGSPLATEN
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a) a)
b)

> 1      < 2     > 1      < 2

2

1

Halftijdse pauze
Als een urinoir of toilet met korte tussenpozen wordt 
bezocht, is er minder water nodig voor de spoeling. De 
spoelregelaar van TECE meet het tijdsinterval tussen 
individuele toepassingen – en reduceert automatisch 
het spoelvolume. 

“  In openbare ruimtes komt het 
aan op hygiëne en stabiliteit.
Het waterverbruik wordt echter 
steeds belangrijker voor klanten. 
Maar het belangrijkste is nog 
steeds de betrouwbaarheid. ”

Persoonsherkenning is geëvolueerd
Met eenvoudige IR-sensoren wordt de spoelbediening uitsluitend geregeld 
door de hoeveelheid licht die een mogelijke gebruiker refl ecteert. Het pro-
bleem: Een eenvoudige heldere outfi t van iemand die langsloopt kan een 
onnodige spoeling in gang zetten. Deze sensor a) meet de afstand van de 
persoon tot het urinoir of toilet en b) de invalshoek van het licht. Samen met 
een goede detectie van zwart door de sensor en zijn ongevoeligheid voor 
wisselende verlichting, wordt de persoonsherkenning geoptimaliseerd en 
ongewenste spoelingen worden tot een minimum beperkt. 

1 - 0 voor hygiëne
Geen aanraking betekent ook geen direct contact met 
bacteriën. Maar we gaan ook de strijd aan met bacteriën 
met de klassieke knopbediening: met gemakkelijk te 
reinigen oppervlakken en materiaal dat de bacteriële 
belasting van het oppervlak actief beperkt.

Voordeel van antibacterieel: De 
groei van ziektekiemen aan het 
oppervlak wordt eff ectief geremd 
door zilverionen.

Spoelduur(en)

Tijdsinterval gebruik

IR-diodeDetector
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INBOUWINSTALLATIE.
TECElux Mini, TECEloop glass, TECEsquare glas, TECEnow en 
TECEfilo. Dankzij het eenvoudige modulaire systeem is de elegante 
inbouwbediening snel en eenvoudig aan de wand te monteren.

TECE-BEDIENINGSPLATEN

Inbouwmontage van 
urinoirbedieningsplaten 
is alleen mogelijk bij 
droogbouw.

Zie de technische documenten en 
informatie in de prijslijst voor details 
over de inbouwmontage van de 
betreffende producten.
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GET TO IT.

Voor de gipsplaatuitsparing voor de inspectieopening van de spoel-
kast wordt het inbouwframe op de polystyreen wandbescherming 
gemonteerd. De afmetingen van het interne inbouwframe worden 
gebruikt om het gipsplaat op maat te snijden.

Na het voegen (natbouw) of het aanbrengen van de 
gipsplaat (droogbouw) wordt de betreffende kale 
wandbescherming verwijderd.

De diepte van het inbouwframe kan worden ingesteld 
volgens de tegeldikte (5-18 mm). Voor zwaardere 
wandmontage (tot 33 mm) is een extra upgradeset 
beschikbaar.

Het montageframe inclusief draagframe wordt met 
behulp van de in de fabriek aangebrachte lijmpunten 
aan de voeg- of gipsplaat bevestigd.

Voor het betegelen wordt de standaard polystyreen 
wandbescherming op het inbouwframe geplaatst. Het 
kan na het betegelen weer verwijderd worden.

Bij de inbouwmontage in de natbouw wordt de standaard spoel-
kastbescherming vervangen door de natbouwwandbescherming. 
Na het voegen op een geschikte ondergrond (uitgebreid metaal, 
wapeningsweefsels e.d.) kan het systeem voor de wandbescher-
ming van de kale muur weer worden gedemonteerd.

 
Droogbouw
De droogbouw vereist een TECE-droogbouwmodule en het 
montageframe. Droogbouwmodules van alle inbouwhoogtes 
kunnen worden gecombineerd met het inbouwmontageframe.

 
Natbouw
Voor natbouw zijn een TECEbox-natbouwmodule en een 
grotere wandbescherming vereist. Modules van alle installa-
tiehoogtes kunnen ook in de natbouw worden gebruikt.
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TECElux
Het Toilet wat alles heeft

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM
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Open voor de toekomst
Eenmaal geïnstalleerd is de functie van de spoeltechniek en 
het toilet meestal ingesteld voor de komende 25 tot 30 jaar.  
Maar wat als men het keramiek hoger wilt zetten op latere 
leeftijd? Of wilt u dat het toilet meer comfort biedt – bijvoor-
beeld als toilet met douchefunctie? Hoe kunt u zelfs jaren 
later nog een douchetoilet achteraf inbouwen als u vandaag 
de dag niet meer weet waar de aansluitingen voor water en 
stroom zich bevinden?  

Het eenvoudige antwoord: TECElux.
Omdat de TECElux nu al alle voorzieningen achter de wand 
heeft die het toilet in de toekomst nodig heeft, als toekomst-
gerichte interface en als modulair systeem voor maximale 
beslissingsruimte. En daarbij schitterend ontworpen om in-
druk te maken. Met TECElux in de badkamer wordt hightech 
achter de wand een highlight op de wand.

53



VEEL MEER DAN EEN EENVOUDIGE 
BEDIENINGSPLAAT.
Press and fl ush behoort tot gisteren. Het toilet van vandaag 
de dag kan zoveel meer. Daarom heeft TECE een nieuwe 
dimensie van toiletarchitectuur ontwikkeld: de TECElux.

TECElux

1  In hoogte verstelbare zittingen: De zithoogte 
kan ook achteraf in een paar bewegingen 
 worden versteld – tot 8 cm omhoog.

2  Bovenkant van het glas met twee opties: 
Spoelbediening handmatig met drukknoppen 
of elektronisch met contactvrije sensorvelden.

3  Invoeropening voor reinigingstabletten voor 
de spoelkast.

4  Keramisch geurfi lter – kan ook achteraf wor-
den ingebouwd.

5  TECE-spoelkast met bewezen du-
al-fl ush-technologie.

6  Lager glas voor de aansluiting van alle con-
ventionele wandtoiletten – inclusief randloze 
toiletten en douchetoiletten.

1

2

2
3

4

5

6

54



Hoogtepunten van het product
• Gemakkelijk toegankelijke systeemonderdelen 

verborgen achter de muur 
• Glazen front past harmonieus in de 

 badkamersfeer
• Kan gecombineerd worden met bijna alle 

 toiletten en douchetoiletten
• Met handmatige of elektronische 

 spoelbediening
• Verkrijgbaar in verschillende versies
• Toekomstbestendig dankzij de traploos in 

 hoogte verstelbare zit
• Geurfi lter voor aangename ruimtelucht
• Elektronische spoelbediening met 

 programmeerbare functies

Toekomstbestendig in een nieuwe dimensie
TECElux is een intelligente wc-oplossing die niet alleen met u meedenkt, maar 
ook met u meegroeit. Met de verschillende uitbreidbare accesoires biedt het sys-
teem al vanaf de eerste installatie alles wat de wc-functies vandaag en morgen 
achter de wand nodig hebben. Het systeem biedt maximale ruimte voor besluit-
vorming ‛voor de muur’. Of het nu gaat om het conventionele toilet of het douche-
toilet, van de drukknopbediening tot sensorbediening of een latere upgrade met 
een ventilatorfi ltersysteem: TECElux is er klaar voor. Bent u er ook klaar voor?

Overigens: TECElux combineert technologie en design zo mooi en intelligent dat 
het al meerdere malen is bekroond.
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HET COMFORT PLUSPUNT 
VOOR ELK TOILET.
Er vindt een kleine revolutie plaats in design, functionaliteit 
en comfort: TECElux optimaliseert individueel het comfort 
van de gebruiker – en onafh ankelijk van het toilet-keramiek. 

TECElux

Een einde aan slechte geuren
Het TECElux keramische geurfi lter verwijdert 
geuren waar ze voorkomen: direct in het toilet. 
De onzuivere lucht wordt afgezogen, de geurstoff en 
worden verwijderd door een keramisch fi lter en 
de lucht wordt teruggevoerd naar de ruimte. Er is 
geen tocht en geen warmteverlies omdat er geen 
koude buitenlucht wordt gebruikt. Het fi lter heeft 
een lange levensduur en hoeft slechts om de vijf 
jaar te worden vervangen.

Ook de fi jne instellingen van alle technische 
functies kunnen nauwkeurig worden aangepast 
aan de gebruiker, van de ventilatieduur tot de 
helderheid van het display. Speciale comfort-
functies zoals hygiëne en veiligheidsspoelingen 
kunnen ook individueel worden toegevoegd en 
geprogrammeerd.

Individuele instelling

TECElux biedt twee bedieningsvarianten: 
klassieke mechanische spoelknoppen of een 
elektronische spoelbediening die detecteert 
wanneer een persoon het toilet nadert en al-
leen dan de spoelknoppen verlicht. De elek-
tronische spoeling kan worden bediend door 
op een knop te drukken of door middel van 
contactvrije sensoren. Pure hygiëne en reini-
gingsgemak: De sensoruitvoering is geïnte-
greerd in een naadloze glasplaat.

Spoelen met de sensor

Altijd de juiste zithoogte: TECElux maakt het mo-
gelijk om de zithoogte met terugwerkende kracht 
met 8 cm te verstellen – traploos en zonder het 
keramiek te verwijderen. De glasplaat beweegt 
mee met het keramiek.

Geschikt voor iedereen
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Open voor vele opties
De wc-terminal is een open interface 
naar functies en design. Het kan worden 
gecombineerd met vrijwel alle kerami-
sche toiletten – inclusief randloze 
 toiletten en douchetoiletten. 
Wat is hier bijzonder aan: Aansluitingen 
voor water en stroom zijn voorbereid, 
alle kabels en waterleidingen kunnen 
zo onzichtbaar worden gelegd. Of u 
kunt de TECElux combineren met de 
 TECEone – het toilet met douchefunctie 
die elektriciteit overbodig maakt. 

Hulp in het donker: de nachtlichtfunctie
De verlichte knopsilhouetten fungeren 's nachts als oriëntatiegeleiders. Deze 
worden geactiveerd door de individueel instelbare benaderingssensor. 
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BLIJF FLEXIBEL.
Intelligente technologie is goed verborgen met TECElux.  
En toch altijd binnen handbereik.

Gemakkelijk toegankelijk
De bovenste glasplaat wordt op zijn 
plaats gehouden door twee magneten 
en kan daarom op elk moment gemak-
kelijk worden geopend. Hierdoor zijn 
de spoelkast en alle functionele ele-
menten altijd goed bereikbaar.

Eenvoudig om te wisselen
Het actief koolstoffilter van de 
 “ceramic-Air” is gemakkelijk toe-
gankelijk in de uitstroomopening 
van de geurvanger en kan indien 
nodig worden vervangen.

TECElux
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Snelle aanpassing
Bij de TECElux met “m-Lift” hoogtever-
stelling wordt de hoogteverstelling 
door middel van een gemakkelijk toe-
gankelijke stelschroef uitgevoerd.

Altijd fris
Om de hygiëne en hygiëne te verbete-
ren, is elke TECElux uitgerust met een 
invoeropening voor toilettabletten.

59



TECElux

TECElux in verschillende uitvoeringen

Bovenste wc-bedieningsplaten met verschillende spoelvarianten

Onderste bedieningsplaten voor alle conventionele toiletkeramieken

TECElux  
compleet pakket
Een TECElux bestaat altijd uit 
een TECElux-frame, een bo-
venste glasplaat en een on-
derste toiletbevestigingsplaat.

HET MADE BY TECElux 
 MODULAIRE SYSTEEM.
Het TECElux-systeem bestaat uit drie componenten 
en maakt het toilet even individueel als flexibel.

60



 
TECElux 100
Met Uni-spoelkast en dual-flush-technologie. De spoeling wordt 
mechanisch bediend door middel van knoppen of elektronisch 
via “sen-Touch”. De module kan optioneel worden uitgerust met 
het “ceramic-Air” luchtzuiveringssysteem (alleen in combinatie 
met de bovenste glasplaat “sen-Touch”).

 
TECElux 200
Met Uni-spoelkast, dual-flush-technologie en handmatige 
hoogteverstelling. De spoeling wordt mechanisch bediend 
door middel van knoppen of elektronisch via “sen-Touch”. De 
module kan optioneel worden uitgerust met het “ceramic-Air” 
luchtzuiveringssysteem (alleen in combinatie met de boven-
ste glasplaat “sen-Touch”).

 
TECElux 400
Met Uni-spoelkast, dual-flush-technologie, handmatige hoog-
teverstelling en “ceramic-Air” luchtzuiveringssysteem. De 
spoeling wordt alleen elektronisch (“sen-Touch”) bediend.

TECElux – HET FUNCTIONELE 
MIDDELPUNT.
In het hart van elke TECElux zit een van de drie TECElux-frames 
die met u meegroeien zoals vereist – in technische termen.

Optioneel:

Optioneel:
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PRACHTIG INTELLIGENT.
De bovenste glasplaat met bedieningseenheid.

TECElux

Meer dan alleen spoelen
Achter de touchsensor gaat ook de interface voor de individuele 
instelling van de vele comfortfuncties schuil. De programmering 
gebeurt aan de hand van de bedieningshandleiding met behulp 
van aanraakvelden en akoestische signalen.

Goed opgelost
TECElux biedt twee bedieningsvarian-
ten: elektronische bediening via een 
vloeiend in de glasplaat geïntegreerde 
sensor of mechanische bediening met 
een druk op de knop.

Programmeerbare functies

Hygiëne spoelen 7 instelbare intervallen van 24 tot 672 uur

Veiligheidsspoeling
Wanneer de automatische spoelfunctie is geactiveerd, wordt 
2 minuten na de laatste keer dat een persoon in het herkenningsbe-
reik werd herkend, een automatische spoeling uitgevoerd.

Displayverlichting Keuze uit 4 verlichtingsniveaus 
Activering in een keuze uit 2/3/4/5 minuten

Persoonsherkenning Kort, zeer kort of standaard

Geurafzuiging Opvolgingsduur in een keuze uit 0/1/2/5 minuten
Ventilatorvolume op niveaus “extra stil”, “standaard” of “vermogen”

“sen-Touch” wit “sen-Touch” zwartWitte knoppen Zwarte knoppenChromen knoppen Chromen knoppen 
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* TECElux 400 is niet nodig, omdat de TOTO Neorest al is voorzien van geurafzuiging.
Bij gebruik van de bovenste spoelplaat “sen-Touch” blijft de TOTO-afstandsbediening zonder functie.
Bij gebruik van de handbediening bestelt u de besturingskabel (bestelnr. 980259).

(w) = wit, glas, (s) = zwart, glas

DE TOILETBEVESTIGINGSPLATEN.

9650100 (w)
9650105 (s)

9650101 (w)
9650106 (s)

9650102 (w) 9650103 (w)
9650107 (s)

9650104 (w)
9650108 (s)

9650109 (w)
9650110 (s)

Standaard keramiek 
(aansluitmaat 180 mm)

X

TOTO Neorest AC*
TOTO Neorest EW*

X

TOTO Washlet CF
TOTO Washlet EK 
(met zijaansluitingen: TCF6632G#NW1)
TOTO Washlet GL 
(met zijaansluitingen: TCF6532G#NW1)
TOTO Washlet Giovannoni

X

TOTO Washlet SG
TOTO Washlet EK (met verborgen 
 aansluitingen: TCF6632C3GV1)
TOTO Washlet GL (met verborgen 
 aansluitingen: TCF6532C3GV1)

X

Duravit D-Code X

Duravit Sensowash Starck
Duravit Sensowash Slim

X

Villeroy & Boch Viclean U X

Villeroy & Boch Viclean U+ X

Villeroy & Boch Viclean L X

Geberit AquaClean 8000
Geberit AquaClean 8000 plus

X

Geberit AquaClean 5000
Geberit AquaClean 5000 plus

X

Geberit AquaClean Mera
Geberit AquaClean Sela
Geberit AquaClean Tuma

X

Vitra V-Care X

Grohe Sensia
Grohe Sensia Arena

X

TECEone X
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TECEone
Het toilet met douchefunctie

SANITAIRTECHNOLOGIE IN EEN SYSTEEM
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De nieuwe frisheid
Wat moet een douchetoilet vanuit het oogpunt van de ge-
bruiker kunnen doen? Echt eenvoudig: goed reinigen! Ge-
makkelijk te integreren in de badkamer met de werking en 
uitstraling van een standaard toilet. Met technologie die lang 
meegaat en gemakkelijk te bedienen is – op elke leeftijd en 
ook voor de gasten die voor het eerst gebruik maken van 
het douchetoilet. 

Daarom hebben we met de TECEone eenvoud centraal 
 gesteld in de ontwikkeling. Het resultaat is een nieuwe vorm 
van frisheid zonder de noodzaak voor stroomvoorziening. 
Hierdoor is het verrassend eenvoudig voor de gebruiker en 
de installateur. Alle details in overweging genomen, maar 
 gereduceerd tot de essentie: zo typisch TECE. 
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GEWOON TECEone. 
We hebben opnieuw nagedacht over het douchetoilet:  
Met intelligente technologie die werkt zonder elektriciteit. 
Met een compact design dat in elke badkamer past.  
Met doordachte functies voor een ongecompliceerde 
 installatie en intuïtieve bediening.  
Gewoon TECEone!
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INNOVATIE DOOR TECE.
Hoe ontwerp je een toilet met douchefunctie voor 
eenvoudige installatie en integratie in elke badkamer? 
Onze oplossing is TECEone.

TECEone is het bewijs dat moderne technologie ook zonder elektriciteit werkt. 
Om dit te bereiken maken we gebruik van de kracht van water: De douchefunctie 
wordt geregeld via de waterdruk. Het warme water voor de hygiënische reiniging 
komt rechtstreeks uit de waterleiding. Zo eenvoudig is het.

TECEone
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“  Betere functionaliteit 
voor betere hygiëne? 
Ja, maar niet ten koste 
van het ontwerp. ”

Het toilet met douchefunctie. Geen stroomvoorziening.
Ingewikkelde elektronica, grote afmetingen, een hoge prijs – kenmerken die voorheen bepalend 
 waren voor douchetoiletten. Met TECEone veranderen we de regels van het spel: Geen elektriciteit 
maakt het net zo eenvoudig te installeren als een douchegarnituur. TECEone is ook intuïtief en 
 gemakkelijk te bedienen. En tegelijkertijd is hij zo mooi en compact dat hij in elke badkamer past. 

“  Meer comfort voor 
mijn klanten, minder 
kosten voor mij – 
dat is hoe moderne 
technologie zou 
moeten zijn! ”

TECEone maakt indruk: 
Bekijk de productfi lm op 
www.tece.nl of op het 
TECE YouTube-kanaal. 
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1 Douchearm wordt door waterdruk naar 
voren geduwd

2 Temperatuurregelaar voor het instellen 
van de watertemperatuur tot 38°C

3 Volumeregelaar voor het instellen van 
de hoeveelheid water naar behoefte

MINDER IS MEER. 
TECEone zorgt voor een hygiënische frisheid zonder de 
noodzaak van instructies: het is eenvoudig, intuïtief en 
comfortabel in gebruik. 

 
Puur intuïtief
Met de knoppen aan de zijkant van het keramiek kunt u de wa-
tertemperatuur en het watervolume continu regelen: met een 
simpele draai aan de draaiknop. De centraal geplaatste dou-
chearm wordt door de waterdruk geactiveerd en uitgeschoven.
Verschillende spuitkoppen kunnen worden besteld om de hoek 
en het volume van de waterstraal individueel aan te passen.

TECEone

NB. In de Nederlandse toiletten is niet altijd warm water voor-
handen. Het is altijd mogelijk om met alleen onverwarmd water 
te reinigen. (dit is vaak de ruimte temperatuur 20 graden)  
Ook dit geeft een zelfde fris gevoel, en doet niet af aan de func-
tionaliteit van het douchetoilet Hiertoe leveren we een T-stuk 
3/8”bij, die aangesloten kan worden op de slangen van het ther-
mostaat ventiel. Op deze manier zorgen we er voor dat het ther-
mostaat ventiel is kortgesloten zodat er altijd doorstroming is.
Tevens past dit in ons duurzame karakter om geen overbodig 
warm water te verkwisten.
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SCHOON IN ALLE OPZICHTEN.
TECEone biedt hygiënische frisheid, niet alleen voor  
de privéruimte, maar ook voor het toilet. Dankzij de 
 zelfreinigende douchearm en het gemakkelijk te 
 reinigen keramiek.

“  Vanuit hygiëneperspectief 
gezien is het reinigen van je 
billen met leidingwater ideaal. 
Voor ons hier thuis en in veel 
landen over de hele wereld 
is het water van goede en 
 hygiënische kwaliteit. ”
Dr. Calin Burtica, Colo-Proktologisches Zentrum, Stuttgart

TECEone

 
Testen van TECEone
In opdracht van het vakblad SBZ heeft de Universiteit van Esslingen tien 
douche-toiletten in de praktijk getest. TECEone was het enige douche-toilet 
zonder stroomaansluiting en behaalde in bijna alle categorieën topprestaties. 
TECEone maakte vooral indruk met de ongelooflijk schone prestaties dankzij 
de reinigende werking van de sproeiers en de zelfreinigende douchearm. Een 
belangrijk voordeel: het bijzonder intensieve waterdebiet wordt bereikt zonder 
de noodzaak van een ketel en waterverwarmers. Een duidelijk punt voor het 
stroomvrije douche-toilet.
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1 Zelfreiniging van de douchearm
2 Ergonomisch toilet
3 Douchearm in actie
4 Randloze keramiek

Elke keer fris
Dankzij het randloze ontwerp is TECEone bij-
zonder gemakkelijk te reinigen. De douchearm 
reinigt zichzelf: met volautomatische spoeling 
voor en na elk gebruik. Nog een voordeel: 
 Tijdens de voorspoeling kan het gekoelde 
 water in de leiding worden uitgespoeld.

Aanzienlijk comfort
Vanzelfsprekend voldoet TECEone 
aan de belangrijkste comfortnormen 
voor moderne sanitairtechnologie: 
met ergonomisch ontworpen, vaste 
toiletzitting en soft close-functie.
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Wandmontage
Het keramiek met beklede bevesti-
gingstechniek kan zonder veel moeite 
op de draadstangen in de muur wor-
den geschoven. De moer kan dan met 
stelschroeven naar boven worden ge-
draaid tot het keramiek strak tegen de 
muur wordt getrokken.

Snel aan de muur: TECEone wordt geleverd in een installatie-
vriendelijke verpakking. Om te bevestigen, schuift TECEone 
eenvoudigweg in de behuizing. Dit spaart ook nog uw rug.

Verborgen montagetechniek

Wig met stelschroeven

ALLES VOOR EEN 
EENVOUDIGE MONTAGE.
Met TECEone voldoet hoge kwaliteit aan beproefde 
technologie en slimme productdetails.

TECEone
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De zittingbevestiging
Dankzij de nieuwe bevestigingstechniek 
met in de fabriek voorgemonteerde en 
massieve gegoten bouten kan de toilet-
zitting eenvoudig worden geplaatst en 
desgewenst net zo eenvoudig worden 
verwijderd.

Om te zien hoe eenvou-
dig het is om TECEone 
te installeren, ga naar 
www.tece.nl/teceone.

 
Onderhoud
Geen elektriciteit betekent: geen verwarmingselementen, 
geen directe verwarming, geen gevoelige elektronica – en 
minder stress. De cartouches kunnen worden verwijderd 
zonder het toilet van de muur te halen. Ook de douchearm 
en de douchekop kunnen eenvoudig worden vervangen.

Eenvoudige vervanging van 
de volumecartouche

Eenvoudige vervanging van 
de douchearm

Eenvoudige vervanging van 
de thermostaatcartouche

75



ZEKERHEID BIJ 
PROJECTBOUW

Project & Planning

RUIMTE VOOR 
VORMGEVING

Design & Vormgeving

GEWOON
ONTSPANNEN
WERKEN

Installatie & Montage

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

Project & Planning
Betrouwbaarheid in termen van tijd, 
juridische aspecten en economische 
effi  ciëntie. Deze brochure is bedoeld 
voor planners, architecten en 
investeerders.

LEER ONS BETER KENNEN.
TECE levert expertise op brede competentiegebieden. 
 Bezoek www.tece.nl waar u gedetailleerde informatie kunt 
vinden over het bedrijf, onze producten en onze 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/nl/sanitairsystemen
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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
T +32 2 / 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be




