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TOT TIMPUL MAI BINE!
Rezervorul universal pentru 
TECEprofil și TECEbox.

NOU



Conectat rapid -  
fără materiale de etanșare
Noua conexiune a rezervorului are 
filet exterior de 1/2” și este compa- 
tibilă cu adaptoarele rapide.  
Timp consumat pentru etanșare? - 
Nu mai este necesar!

Îmbunătățiri
• easy fit - sistem de montaj rapid și fără 

scule pentru clapeta de acționare

• adaptor rapid pentru conexiunea de apă; 
fără etanșanți, fără erori

 
Fiabilitate dovedită
• Poate fi combinat cu toate clapetele de 

acționare TECE

• Rezervorul sigilat nu trebuie deschis în  
timpul montajului structurii

• Rezervor cu volum de 10 litri - cu volum de  
siguranță pentru o spălare ulterioară 
imediată (fără așteptare)

• Rezervor universal pentru toate aplicațiile  
și vasele ceramice pentru WC

• Testat conform  DIN EN 14055

PĂSTRĂM TOTUL  
SIMPLU: ACTUALIZARE 
MOD DE MONTAJ PENTRU 
REZERVORUL UNI 
Cu toate caracteristicile sale remarcabile obișnuite,  
versiunea completă testată și verificată, acum 
funcționează și mai bine în timpul montajului - datorită 
îmbunătățirilor inteligente care facilitează instalarea.

Descoperă noul rezervor TECE UNI în filmul de 
prezentare la www.tece.com sau pe canalul de  
YouTube TECE



Montajul cu sau fără: 
iată cum se face! 

Află mai multe din filmul 
nostru “Tips & Tricks” la 
www.tece.com sau pe 

canalul de YouTube TECE

"Toate clapetele se potrivesc. Întotdeauna!"

O nouă îmbunătăţire!
Montajul clapetei de acționare este acum și mai ușor, 
datorită sistemului easy fit pentru montaj rapid. Fiecare 
clapetă de acționare TECE poate fi montată în cel mai scurt 
timp fără măsurare sau setare.
Ca și până acum: toate clapetele de acționare TECE sunt 
compatibile cu orice rezervor universal de la TECE - în 
orice moment și pentru orice situație. Vă garantăm combi-
nația dintre „nou” și „tip vechi” fără easy fit.
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*Începând din Aprilie2021

Pentru mai multe informații accesați 
www.tece.ro

Noile coduri de produs (valabile din Aprilie 2021):

TECEprofil Descriere Cod produs vechi* Cod produs nou

Modul de WC TECEprofil 
cu rezervor Uni, înălțime
de instalare 1120 mm

9300000 9300302

pentru conexiunea universală
a unui WC cu funcție de bideu, 
înălțime de instalare 1120 mm

9300079 9300379

pentru conexiunea universală
a unui WC cu funcție de bideu, 
înălțime de instalare 980 mm

9300022 9300382

pentru conexiunea universală
a unui WC cu funcție de bideu, 
înălțime de instalare 820 mm 

9300001 9300380

Modul de WC Geronto TECEprofil, 
cu rezervor Uni, înălțime de montaj a 
vasului de WC de 48 cm în conformitate 
cu DIN 18040-1, înălțime de instalare de 
1120 mm

9300009 9300381

TECEbox Descriere Cod produs vechi* Cod produs nou

Modul WC TECEbox cu  
rezervor Uni, înălțime de 
instalare 1060 mm

9370000 9370300

cu placă de acoperire 
frontală, înălțime de 
instalare 1110 mm

9371000 9371300

cu placă de acoperire 
frontală, înălțime de 
instalare 1110 mm

9375000 9375300
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