
TECEvelvet przyciski spłukujące

DOTYK MAGII



 
Trwałość, higiena, łatwość w pielęgnacji 
i niebywała przyjemność dotyku. 
Sekret tkwi w materiale.

 
Delikatność. Ciepło. Matowe wykończenie.
Dotknij i odkryj magiczną zmysłowość TECEvelvet.



SIŁA                                            
TECHNOLOGII –  
SUBTELNOŚĆ                          
ZMYSŁÓW
Nieregularna, mikroporowata powierzchnia TECEvelvet 
zapewnia niebywałą przyjemność dotyku. Ta unikalna 
struktura rozprasza promienie świetlne, nadając 
przyciskom matowe wykończenie.                                  
Dzięki zaawansowanej technologii oraz wykorzystaniu 
nowej generacji żywic akrylowych, powierzchnia 
TECEvelvet jest wyjątkowo odporna na działanie 
czynników zewnętrznych, takich jak woda czy wilgoć.

niski stopień            
odbicia światła, 
matowe 
wykończenie

przyjemne                  
w dotyku

"anti-fingerprint" 
powierzchnia              
odporna na odciski 
palców
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Interzum  
„High Product Quality“ Award
Niemcy, 2019

Red Dot Award  
Product Design
Niemcy, 2019

Iconic Awards  
„Product Best of the Best“
Niemcy, 2016

Honourable Mention ADI  
Compasso d’Oro
Włochy, 2016

 
Technologia, która inspiruje
FENIX NTM® charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami 
optycznymi i użytkowymi. Ten innowacyjny, wielokrotnie            
nagradzany materiał, opracowany został przez włoskiego 
producenta Arpa Industriale. Jego uniwersalność                    
w zastosowaniu stanowi inspirację dla architektów wnętrz,  
designerów oraz projektantów-planistów, tworzących           
rozwiązania w obszarze aranżacji przestrzeni biurowych, 
handlowych, kuchennych czy łazienkowych.

FENIX NTM® –  
OD IDEI DO PROJEKTU
Przyjemność dotyku, matowe wykończenie, 
trwałość użytkowania. FENIX NTM®                
to innowacyjny materiał, dzięki któremu  
każda idea nabiera realnych kształtów. 
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Przekraczając granice
Matowe, aksamitne wykończenie oraz subtelna paleta 
kolorystyczna pozwalają realizować wizje bazujące         
na minimalistycznej, stonowanej i naturalnej estetyce. 
Przycisk spłukujący idealnie dopasowany do  
wykończenia zabudowy stelaża i okładziny ściennej – 
teraz wszystko jest możliwe.
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PRZEGLĄD KOLEKCJI
TECEvelvet to seria wyjątkowych przycisków 
spłukujących dostępnych w sześciu wariantach 
inspirowanych kolorami świata. 

Bianco Kos / biały
matowa, złamana biel inspirowana kolorem 

skał wyspy na Morzu Egejskim
Nr kat. 9240735 

Beige Arizona / beż
piaszczysty, a zarazem subtelny, niczym bezmiar 

pustynnych przestrzeni Ameryki
Nr kat. 9240733

Castoro Ottawa / beż-brąz 
jasny, przygaszony brąz -   

nie tylko dla miłośników latte macchiato
Nr kat. 9240730

Grigio Londra / antracyt
szary i modny - niczym ulice                 
angielskiej stolicy
Nr kat. 9240731

Grigio Efeso / szary kamień
powiew historii ukrytej w kamieniach  
świątyń starożytnego miasta na               
wybrzeżu Morza Jońskiego
Nr kat. 9240734

Nero Ingo / czarny
głęboka, pozbawiona refleksów czerń  
dla odważnych wizji twórczych
Nr kat. 9240732
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© Hugo Boss

Nagroda Compasso d'Oro:  
dla lampy MAYDAY Flos (2001).

Wielokrotnie nagradzane:  
krzesło z serii Magis Chair_ONE z 2004 roku. 
Tutaj z cementową podstawą.

ZAPROJEKTOWANE DLA ZMYSŁÓW
Jego nazwisko znajduje się w czołówce najbardziej znanych            
osobistości świata designu. Projektując TECEvelvet,                         
Konstantin Grcic zmienił perspektywę i rzucił nowe spojrzenie                
na przyciski spłukujące.

“  Celem jest tworzenie przedmiotów, 
które są niezbędne i stanowią 
część naszej codzienności.         
To właśnie dlatego projektowanie 
TECEvelvet było tak wielką 
przyjemnością.”
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Wszechstronny
Pudrowe wykończenie doskonale komponuje się               
ze świeżością pastelowych odcieni.
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ROZWIĄZANIA DO PISUARÓW
Kontynuacją serii przycisków z powierzchnią FENIX NTM® 
jest elektronika do pisuarów TECEfilo-velvet. 

TECEfilo-velvet  
elektronika do pisuaru 
Bianco Kos / biały
9242018 bateria 7.2 V 
9242019 230/12 V

TECEfilo-velvet  
elektronika do pisuaru 
Grigio Efeso / szary kamień
9242028 bateria 7.2 V 
9242029 230/12 V

TECEfilo-velvet  
elektronika do pisuaru 
Grigio Londra / antracyt
9242022 bateria 7.2 V 
9242023 230/12 V

TECEfilo-velvet  
elektronika do pisuaru 
Castoro Ottawa / beż-brąz
9242020 bateria 7.2 V 
9242021 230/12 V

TECEfilo-velvet  
elektronika do pisuaru 
Nero Ingo / czarny
9242024 bateria 7.2 V 
9242025 230/12 V

TECEfilo-velvet  
elektronika do pisuaru 
Beige Arizona / beż 
9242026 bateria 7.2 V 
9242027 230/12 V
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Harmonijny
TECEvelvet może być montowany tradycyjnie. W tym przypadku 
widoczna grubość płytki wynosi zaledwie 5 mm. Inną opcją jest 
montaż zlicowany. W tej sytuacji TECEvelvet tworzy jednolitą 
płaszczyznę z powierzchnią, a geometryczny charakter nadają           
kontury klawiszy i przycisku. Na tle okładziny ściennej, wykonanej             
z materiału FENIX NTM®, TECEvelvet intryguje minimalistyczną                  
estetyką i spójnością wzorniczą.

Zmiany bez granic
Wszystkie przyciski spłukujące TECE są kompatybilne          
z uniwersalną spłuczką TECE – bez względu na serię i rok 
produkcji. Dzięki temu zmiana aranżacji łazienki i przycisku 
nie wiąże się z koniecznością przeprowadzania generalnego 
remontu i wymiany spłuczki. To zasługa modułowości                  
systemowej TECE.

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEloop

TECEvelvet

Wybrane serie przycisków spłukujących TECE

Uzupełnieniem oferty są specjalne ramki  
montażowe dla przycisków do WC TECEvelvet 
i elektroniki do pisuaru TECEfilo-velvet,  
umożliwiające montaż zlicowany.

kolor przyciski do WC 
nr kat.

elektronika do pisuaru 
nr kat.

metal połysk 9240644 –

biały 9240646 9242041

czarny połysk 9240647 9242042

pozłacany 9240648 –

chrom połysk 9240649 9242040

ZALETY SYSTEMU
Technologia spłukiwania z szerokim wachlarzem przycisków 
TECE to zawsze aktualna odpowiedź na wyzwania                       
oraz trendy w aranżacji łazienek.
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PRZESTRZEŃ 
DLA IDEI

Design katalog - Systemy Sanitarne

SWOBODA             
PROJEKTOWANIA

Design i aranżacja

NIEZAWODNOŚĆ 
W BRANŻY  
PROJEKTOWEJ

Projekt i planowanie

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ
Zawsze chcemy być CLOSE TO YOU, dlatego od lat wspieramy 
inwestorów, architektów, partnerów i wykonawców. Wejdź na 
www.tece.pl – do świata przemyślanych rozwiązań w zakresie 
techniki sanitarnej i grzewczej. Znajdziesz tu szczegółowe             
informacje o naszej firmie, oferowanych produktach i usługach.

Odkryj przestrzeń dla idei. Od odpływów 
liniowych, poprzez  technologię        
spłukiwania, po termostaty do           
ogrzewania podłogowego - katalog 
designu wprowadzi Cię do świata       
atrakcyjnych produktów i rozwiązań TECE.

Katalog Designu

Design & Aranżacja
Poczuj swobodę projektowania. W tym 
katalogu, skierowanym do architektów 
i projektantów łazienek, prezentujemy 
zagadnienia dotyczące: przestrzeni               
i architektury, personalizacji i designu 
oraz funkcjonalności i technologii.

Projekt & Planowanie
Zaufaj naszej niezawodności w branży 
projektowej. Niniejszą broszurę          
dedykujemy planistom, architektom oraz 
inwestorom.
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Więcej informacji: 
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
Polska
t +48 71/38 39 100 
tece@tece.pl 
www.tece.pl

Grigio Londra / antracyt

Castoro Ottawa / beż-brąz

Grigio Efeso / szary kamień

Beige Arizona / beż

Bianco Kos / biały

Nero Ingo / czarny




