
GEWOON 
ANDERS!
TECEone – de wc met 
 douchefunctie

NIEUW



KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
ZONDER ELEKTRICITEIT
TECEone bewijst dat vooruitstrevende techniek ook zonder 
elektronica kan functioneren. Het warme water voor de reini-
ging komt direct uit de leiding. Hiermee zet TECEone maatsta-
ven voor meer comfort bij de persoonlijke hygiëne.  
Met een zo eenvoudig mogelijk montage en onderhoud! 



» Geen stroom, geen complexe 
elektronica, geen probleem bij 
de installatie! «

Productvoordelen
• Geen watertank, geen stroomaansluiting, 

geen boiler
• Eenvoudige installatie en onderhoud
• Intuïtieve bediening met twee  knoppen
• Compacte afmetingen
• Tijdloos en fraai design
• Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding

TECEone is anders
Complexe elektronica, grote afmetingen, hoge prijs – eigen-
schappen die tot dusver de installatie van douche-wc's niet 
zo aantrekkelijk maakten. Met TECEone veranderen we de 
spelregels: dankzij de douchefunctie zonder elektriciteit is 
de installatie net zo eenvoudig als die van een douchekraan. 
 Intuïtief en comfortabel is TECEone ook voor wat betreft 
de  bediening. En hij is zo fraai en compact, dat hij in elke 
 badkamer past. 

3 Individuele regeling van 
de temperatuur

Individuele regeling van de 
waterhoeveelheid

1

De douchestaaf komt door de 
waterdruk naar buiten
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Wandaansluitingen voor de 
warme en koude waterleiding
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 1 De douchestaaf komt door de waterdruk naar buiten. 
De sproeikoppen zijn in vier uitvoeringen beschik-
baar, elk met een andere intensiteit en positie van de 
douchestraal. 

2 Temperatuurregelaar voor de individuele instelling 
van de watertemperatuur tot 38 °C

3 Waterregelaar voor de gewenste regeling van de 
waterhoeveelheid tot 5,6 liter per minuut

4 Automatische zelfreiniging van de douchestaaf voor 
en na elk gebruik

  

Fris met één draai aan de knop
Douche-wc’s zijn meer dan een trend: ze verbeteren de hygi-
ene en vestigen zich al als de nieuwe standaard bij modern 
badkamerontwerp. Met TECEone gaan we nog een stap 
verder: met optimaal bedieningsgemak en een doordachte 
uitrusting voor een eenvoudige reiniging.

Eenvoudige douchefunctie.
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1 Eenvoudig vervangen van de kartouches en sproeikop
2 Aansluiting van warm- en koudwaterleidingen via hoekstopkranen
3 Verborgen bevestigingstechniek voor wandmontage 
4 Bevestiging van de wc-bril met in de fabriek gemonteerde en 

 gegoten bevestiging bouten

Bewezen kwaliteit!

TECEone voldoet aan de eisen 
van EN 1717 en EN 997. 

1

De in de TECEone geïntegreerde veiligheidsinrichting voor de 
bescherming van drinkwater voldoet aan de eisen van EN 1717. 
Hierdoor kan de TECEone rechtstreeks op de warm- en koud-
waterleidingen worden aangesloten. Ook keramiek en wc-bril 
voldoen aan de geldende normen EN 997 en DIN 19516.

Werkt gewoon 
Wij vinden het prettig wanneer techniek eenvoudig 
is. Daarom hebben we ons bij de TECEone op de 
essentie gericht: voor een efficiënte, veilige en 
vooral ontspannen montage en onderhoud.

Minder techniek, 
meer zekerheid.



D
S0

30
 0

04
 4

6 
b

Ga voor meer informatie naar  
www.tece.nl/teceone

Dit is TECEone
Randloze wc met geïntegreerde douchefunctie voor  
een comfortabele intieme reiniging met water.  
 
Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar 
 alleen een wateraansluiting voor warm en koud water.  
Er zijn bijpassende upgradesets voor montage van de 
wateraansluitingen voor nat- en droogbouw  verkrijgbaar. 
Indien alleen koud water voor handen is leveren we een 
3/8"T-stuk bij, waar op de beide gewapende  slangen 
kunnen worden aangesloten.

Het assortiment

TECEone wc-bril incl. deksel 

WC-bril met deksel, geschikt 
voor TECEone toiletpotten. 
Separaat te bestellen. 

Bestelnr. 9700600

TECEone wc-keramiek 
met douchefunctie 
Bestelnr. 9700200 

TECEone wc-keramiek 
Bestelnr. 9700204 

Installatietoebehoren

TECEone upgradeset 
droogbouw 
 
Akoestisch ontkoppelde 
ruwbouwset voor het voor-
bereiden van een TECEone 
wateraansluiting voor een 
droogbouw TECEprofil 
reservoir.
 
Bestelnr. 9880046

TECEone upgradeset voor 
natbouw
 
Akoestisch ontkoppelde 
ruwbouwset voor het voor-
bereiden van een TECEone 
wateraansluiting voor een 
TECEbox reservoir voor 
natbouw.
 
Bestelnr. 9880047

TECEone muurplaten van 
brons
 
Twee muurplaten 1/2“ x 1/2“ 
binnendraad. Optioneel te 
combineren met de TECEone 
upgradeset, als universele 
overgang naar gangbare 
leidingsystemen.
 
Bestelnr. 9021032

TECEone inspireert:  
ga voor informatie over 
product en installatie naar  
www.tece.nl/teceone.

Sproeikoppen
 
De sproeikoppen voor de TECEone 
zijn in vier uitvoeringen beschikbaar, 
elk met een andere intensiteit en 
positie van de douchestraal.  

Sproeikop (3 x) “standaard" 75° 
(meegeleverd)
Bestelnr. 9820403 
Sproeikop (3 x) "standaard" 90°
Bestelnr. 9820404 
Sproeikop (3 x) "medium" 90°
Bestelnr. 9820405 
Sproeikop (3 x) "klein" 90°
Bestelnr. 9820406
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TECE GmbH
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


