
ЩОРАЗУ КРАЩЕ – 
ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ  
ЗМИВУ У 
2021 РОЦІ 
Універсальний бачок для 
модулів TECEprofil і TECEbox. НОВИНКА



Швидке з’єднання – 
без пакування
Нове водопровідне з’єднання 
бачка має зовнішню різьбу 1/2" і 
підходить для перехідників із  
системою швидкого монтажу.  
Пакування займає багато часу?  
Тепер уже ні. 

Оновлення
• Швидке встановлення панелей змиву без 

застосування інструментів за допомогою 
кріплення Easy Fit. 

• Просте встановлення перехідника для 
під’єднання до водопровідної мережі:  
без пакування, жодних помилок 

Перевірено на практиці

• Можна використовувати разом з усіма 
панелями змиву TECE

• У процесі виконання прихованого монтажу 
герметичний бачок не потрібно відкривати

• 10-літровий надійний бачок – для негайного 
додаткового змиву (без очікування)

• Універсальний бачок для будь-якого варі-
анта застосування та типу унітаза

• Технологія перевірена згідно з вимогами 
стандарту DIN EN 14055.

ДОТРИМУЮЧИСЬ ПРОСТОТИ 
В УСЬОМУ: СПРОЩЕНИЙ 
МОНТАЖ БАЧКА UNI
Окрім усіх уже звичних першокласних власти-
востей, встановлювати перевірений на практиці 
універсальний виріб тепер стало ще простіше – 
усе завдяки ретельно продуманим новинкам, що 
суттєво полегшують монтаж. Жодних «якщо» або 
«але». 

Відкрийте для себе новий бачок TECE Uni:  
у нашому новому відеоогляді характеристик  
на сайті www.tece.com або на YouTube-каналі 
TECE.

Встановлення з Easy Fit 
і без нього:  

ось як це працює!  
Отримайте більше 

інформації, переглянувши 
наші відеоролики «Хитрощі 
та поради» (Tips&Tricks) на 
сайті www.tece.com або на 

YouTube-каналі TECE. 

«Усі панелі сумісні. 
Без жодних виключень!»

Ще одне покращення
Монтаж панелі змиву став ще простішим завдяки крі-
пленню Easy Fit для прискорення процесу встановлен-
ня. Будь-яку панель змиву TECE тепер можна встано-
вити майже миттєво, без додаткового вимірювання або 
налаштування. Як і раніше, усі панелі змиву TECE сумісні 
з універсальним бачком від TECE — будь-коли та за 
будь-якого варіанта монтажу. Ми гарантуємо можливість 
поєднання «нових» і «старих» компонентів без викори-
стання елементів Easy Fit.
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* Зміни набувають чинності в квітні 

Щоб отримати додаткову інформацію, 
відвідайте вебсторінку
www.tece.com

Наші нові артикульні номери 
(набувають чинності з квітня 2021 р.):

TECEprofil Опис Старий арт. номер* Новий арт. номер

Застінний модуль TECEprofil 
із бачком Uni, 
монтажна висота 1120 мм

9300000 9300302

для універсального підключення 
унітаза-біде, 
монтажна висота 1120 мм

9300079 9300379

для універсального підключення 
унітаза-біде, 
монтажна висота 980 мм

9300022 9300382

для універсального підключення 
унітаза-біде, 
монтажна висота 820 мм 

9300001 9300380

Застінний модуль Geronto з бачком 
Uni, встановлення керамічних виро-
бів на висоті сидіння 48 см відповід-
но до вимог німецького стандарту 
DIN 180401, монтажна висота 1120 мм

9300009 9300381

TECEbox Опис Старий арт. номер*  Новий арт. номер

Застінний модуль TECEbox 
із бачком Uni, 
монтажна висота 1060 мм

9370000 9370300

із лицьовою плитою, 
під оздоблення плиткою, 
монтажна висота 1110 мм

9371000 9371300

із лицьовою плитою, 
під оздоблення плиткою, 
монтажна висота 820 мм

9375000 9375300
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