
OPNIEUW BETER - 
SPOELTECHNIEK  
UPGRADE 2021
De universele spoelkast voor 
TECEprofil en TECEbox.

NIEUW



ALLES BLIJFT EENVOUDIG!
Regelmatige upgrades zorgen ervoor dat de TECE spoeltechniek 
steeds weer beter wordt - en alles toch eenvoudig blijft. Bewezen 
techniek behouden en feedback uit de markt omzetten in ver-
beterde functies en oplossingen - dat is de praktijk, close to you.

Beproefde techniek – nog beter in handling
Vanuit de doos, aan de wand: zo eenvoudig is de spoeltechniek van TECE. Daarbij helpen beproefde 
eigenschappen en nieuwe details die de handling nog betrouwbaarder maken. Geen fouten, geen 
aanpassingen achteraf - ontdek de universele spoelkast van TECE met de handling-upgrade .

Bewezen betrouwbaarheid: de TECE Uni-spoelkast wordt in de 
fabriek voorgemonteerd en verzegeld. Zo hoeft deze tijdens de  
ruwbouwmontage alleen nog waterzijdig te worden aangesloten. 
Het openen is pas tijdens de fijninstallatie nodig. Hierdoor komt er 
geen bouwvuil in de kast. 

Upgrade
• Easy fit: snelle montage van bedieningplaten 

zonder gereedschap  

• Installatietunnel met “zip”-functie:  
inkorten zonder gereedschap

• Snel te monteren adapter voor de  
wateraansluiting: zonder afdichten,  
zonder fouten

• Mantelbuis voor het universeel  
aansluiten van douche-wc’s 

Betrouwbaar bewezen
• Met alle TECE bedieningsplaten  

te combineren

• Het verzegelde reservoir hoeft in de  
ruwbouw niet geopend te worden

• Veiligheidserservoir van 10 liter – voor  
direct naspoelen (zonder wachten)

• Universele spoelkast voor elke toepassing  
en wc-keramiek

• Getest volgens DIN EN 14055

“  Een spoelkast moet in de ruwbouw 
en in de afbouw met weinig moeite 
en zonder nabewerking ingebouwd 
kunnen worden. En zonder dat  
deze op de bouwplaats eerst nog  
gemonteerd moet worden. ”

Nog een verbetering: de montage van de 
bedieningsplaat gebeurt nu nog eenvoudiger: 
dankzij easy fit voor snelle montage. Zonder meten 
of instellen is elke TECE bedieningsplaat in een 
handomdraai gemonteerd. Daarbij blijft gelden: 
alle TECE bedieningsplaten zijn compatibel met 
de universele spoelkast van TECE - op elk moment 
en in elke inbouwsituatie. Ook de combinatie van 
“nieuwe” componenten en “oude” componenten 
zonder easy fit is gewaarborgd.



Ontdek de nieuwe TECE Uni-spoelkast:  
in onze nieuwe functievideo op  
www.tece.com/nl of op het  
TECE YouTube-kanaal.

Met een "zip” verwijderd
Geen scherp mes, geen scherpe randen: de styropor-ruwbouwbeveiliging 
bevindt zich bij de nieuwe Uni-spoelkast in een installatietunnel met “zip”-functie. 
De wand wordt tot aan de installatietunnel afgewerkt en betegeld. Daarna wordt 
de ruwbouwbeveliging verwijderd. De installatietunnel kan met een eenvoudige 
“zip” tot de benodigde diepte worden ingekort. Het inkorten met behulp van een 
scherp stanleymes is hiermee verleden tijd.

IN EEN OOGOPSLAG: 
DE MONTAGE- UPGRADE  
VOOR DE UNI-SPOELKAST
Met al zijn vertrouwde en uitstekende eigenschappen  
werkt de beproefde alleskunner nu nog beter tijdens  
de installatie - dankzij slimme upgrades, die de montage 
makkelijker maken. Zonder mitsen en maren. 

Snel aangesloten –  
zonder afdichten
De nieuwe wateraansluiting van de 
spoelkast heeft een 1/2”-buitendraad  
en is compatibel met sneladapters. 
Tijdrovend afdichten? Vervalt. 

Klaar voor de toekomst
Met het nieuwe standaard TECEprofil wc-inbouwframe kun- 
nen elektronische douche-wc’s eenvoudig achteraf worden 
aangesloten. Via een mantelbuis wordt de gewapende slang 
voor de douchefunctie tot in de spoelkast geleid. Voor de 
stroomvoorziening van elektronische bedieningplaten of 
douche-wc’s is in de wc-aansluitdoos een inbouwdoos  
geïntegreerd. Natuurlijk kan het TECEprofil wc-inbouwframe 
ook worden uitgerust met de separaat te bestellen aansluitset 
voor de stroomloze douche-wc TECEone

Bedieningsplaat monteren - sneller dan ooit!
Sneller naar het doel: met easy fit lukt de montage van de bedieningsplaat  
ontspannen in één keer. Zonder afstellen of meten achteraf. Steek de schroeven 
erin, druk ze door en draai ze vast met slechts een paar slagen - dan zit het  
bevestigingsframe al vast op de spatbescherming. Plaats nu de bedienings- 
stangen en zet ze vast met een slag van 45 graden. Dit alles bespaart niet alleen 
stress, maar ook circa tweederde werktijd!

Ruwbouwbeveiliging in de beste vorm
De nieuwe ruwbouwbeveiliging houdt naast de spoel- en 
afvoeraansluitingen ook het aansluitbereik voor stroom en 
douchefunctie vrij en kan met slechts enkele rechte 
sneden eenvoudig worden betegeld. De draadstangen 
voor de fijninstallatie zijn tot het inbouwen ondergebracht 
in de styropor-ruwbouwbeveiliging: veilig, binnen handbereik 
en tegen vuil beschermd. 

Universeel compatibel!
Alle TECE bedieningsplaten zijn compatibel met de universele spoelkast van TECE - uit elke serie, 
uit elk jaar! Dat garanderen wij zowel voor spoelkasten mét als zonder easy fit.

Combinaties met en zonder easy fit. Zo lukt de montage!

Installatie met en zonder  
easy fit: zo werkt het!  
Meer informatie vindt u in  
onze Tips&Tricks video’s op 
www.tece.com/nl en op het  
TECE YouTube-kanaal. 

“  In 2021 geven wij onze 
spoeltechniek een hele reeks 
upgrades. Veel daarvan zijn 
ontstaan op verzoek van u of 
in gesprek met u. Het is tijd 
om u daarvoor te bedanken! 
En net als anders geldt ook  
bij deze upgrade: volledige 
compatibiliteit in de hele  
historie van het assortiment. ”
  Andre Meiermann, Productmanager Sanitairsystemen

“Alle platen passen. Altijd!”

tot 2020

tot 2020

vanaf 2021

+

+

vanaf 2021



*Aanpassing vindt plaats in april 2021
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Kijk voor meer informatie op 
www.tece.com/nl

Onze nieuwe artikelnummers (geldig vanaf april 2021):

TECEprofil Beschrijving Oud artikelnr.* Nieuw artikelnr.

TECEprofil wc-inbouwframe 
met Uni-spoelkast, 
bouwhoogte 1120 mm

9300045 9300345

TECEprofil wc-inbouwframe 
met Uni-spoelkast, 
bouwhoogte 980 mm

9300022 9300322

TECEprofil wc-inbouwframe 
met Uni-spoelkast, 
bouwhoogte 820 mm

9300001 9300301

TECEprofil gerontomodule 
met Uni-spoelkast, 
bouwhoogte 1120 

9300009 9300309

TECEprofil wc-inbouwframe 
met Uni-spoelkast voor 
staand toilet,
bouwhoogte  1120 mm 

9300088 9300388

TECEbox Beschrijving Oud artikelnr.* Nieuw artikelnr.

TECEbox wc-inbouwframe 
met Uni-spoelkast,  
bouwhoogte 1060 mm

9370000 9370300

TECEbox wc-inbouwframe 
met Uni-spoelkast, met 
betegelbare frontbekleding, 
bouwhoogte 1110 mm

9371000 9371300

TECEbox wc-inbouwframe 
met Uni-spoelkast, met 
betegelbare frontbekleding, 
bouwhoogte 820 mm

9375000 9375300
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