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TECEvelvet spolknappar



 
Robust, hygieniskt och lättskött  
– och med en oslagbart mjuk känsla. 
Hemligheten ligger i materialet.

 
Mjuk. Varm. Matt.
Denna spolknapp kommer att beröra dig.



HIGH-TECH –  
MJUK KÄNSLA
Tittar du på den i mikroskop ser ytan på TECEvelvet  
ut som ett kuperat landskap. Denna unika struktur 
sprider ljuset snarare än att reflektera det. 
Det är det som ger TECEvelvet det opaka utseendet. 
En ny generation akrylhartser bildar en tät yta som 
hindrar damm och vatten från att tränga in.  
Ett idealiskt material för våtrum.

Låg reflexion av ljus,
extremt matt yta

Mjuk känsla Skyddar mot finger-
avtryck
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Interzums  
”High Product Quality”-pris
Tyskland, 2019

Red Dot Award  
Product Design
Tyskland, 2019

Iconic Awards  
”Product Best of the Best”
Tyskland, 2016

Honourable Mention ADI  
Compasso d’Oro
Italien, 2016

 
Teknik som inspirerar
FENIX NTM® är ett material med mycket speciella optiska
och funktionella egenskaper. Det har inspirerat allt från inred-
ningsarkitekter och formgivare till projektplanerare. Denna
innovativa och mångfaldigt prisbelönta yta från den italienska
tillverkaren Arpa Industriale används i kontors- och butiks- 
inredning, exklusiv köksdesign och möbeltillverkning och för
att skapa exklusiva badrumsmiljöer.

FENIX NTM® –  
GJORD FÖR DESIGN
Mjukt, opakt, oförstörbart.  
Ett material som inspirerar till idéer. 
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Suddar ut gränserna
Med matt sammetslen yta och diskreta färger blir snyggt 
nedskalade bostadskoncept även möjliga i våtrum.  
När spolknappen monteras infälld i väggen smälter den 
enkelt samman med väggpanelen av samma material.
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KOLLEKTIONSÖVERSIKT
TECEvelvet-spolknappar finns i sex olika  
internationellt inspirerade nyanser. 

Bianco Kos/Vit
Matt off-white inspirerad av  

Egeiska öarnas klippor.
RSK.nr 7722726 

Beige Arizona/Greige
Sandig och mjuk. Som den vidsträckta 

öknen i den amerikanska delstaten.
RSK.nr 7722724

Castoro Ottawa/Brunbeige 
Ljust nedtonat brun.  

Inte bara för latte macchiato-älskare.
RSK.nr 7722721

Grigio Londra/Antracit 
Grått och trendigt. Som gatorna  
i den brittiska huvudstaden.
RSK.nr 7722722

Grigio Efeso/Stengrå
Historiens damm.  
Inspirerat av templen i den antika  
staden vid Joniska havets kust.
RSK.nr 7722725

Nero Ingo/Svart
Djupt reflektionsfri svart.  
För det ultimata nedtonade rummet.
RSK.nr 7722723
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© Hugo Boss

Prisbelönta Compasso d'Oro:  
MAYDAY-lampa för Flos (2001).

Flera utmärkelser:  
Magis Chair_ONE-serien från 2004.  
Här med en cementbas.

FORMGIVEN FÖR BERÖRING
Han är ett erkänt namn på den internationella designscenen. 
Med TECEvelvet har Konstantin Grcic nu infört ett nytt och 
fräscht tänk även inom spolknappar.

”  Att formge saker som är viktiga 
och en del av våra dagliga liv så 
att de inte stör det undermed-
vetna. Det var detta som gjorde 
det extra attraktivt att få formge 
TECEvelvet. ”
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Mångsidighet
Det puderfina uttrycket hos de ljusa kulörerna kommer 
framförallt till sin rätt med fräscha pasteller.
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URINALLÖSNINGAR
I halvoffentliga miljöer kompletterar den sensorstyrda 
TECEfilo-urinalspolningen ytmaterialet FENIX NTM®. 

TECEfilo-Velvet  
urinalspolknapp
Bianco Kos/Vit
7722727 7,2 V batteri 
7722728 230 V

TECEfilo-Velvet  
urinalspolknapp
Grigio Efeso/Stengrå
7722737 7,2 V batteri 
7722738 230 V

TECEfilo-Velvet  
urinalspolknapp
Grigio Londra/Antracit
7722731 7,2 V batteri 
7722732 230 V

TECEfilo-Velvet  
urinalspolknapp
Castoro Ottawa/Brunbeige
7722729 7,2 V batteri 
7722730 230 V

TECEfilo-Velvet  
urinalspolknapp
Nero Ingo/Svart
7722733 7,2 V batteri 
7722734 230 V

TECEfilo-Velvet  
urinalspolknapp
Beige Arizona/Greige
7722735 7,2 V batteri 
7722736 230 V
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Harmoni
Konventionellt installerad sticker TECEvelvet ut högst fem millimeter
från väggen. När den monteras infälld i väggen (ej för Safetybag) är  
det bara det extra mellanrummet som skiljer den visuellt från väggen 
runtom. Särskilt effektivt blir det när den installeras i väggpanel i  
samma kulör och material som FENIX NTM®.

 
Förändring utan begränsning
Alla TECE-spolknappar är kompatibla med universala  
Uni WC-cisternen från TECE. För renoveringar och moder- 
niseringar kan de bytas ut oavsett serie och produktionsår.
Även efter flera årtionden. Planering och design i ett modul-
baserat system – tillverkat av TECE.

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEloop

TECEvelvet

Urval av spolknappar från TECE

För TECEvelvet-spolknappar och
TECEfilo-Velvet-urinalspolknappar finns
det särskilda installationsramar för infälld
montering (ej för Safetybag).

Kulör WC spolknapp 
RSK.nr

Urinalspolknapp 
RSK.nr

Metall 8000068 –

Vit 7926106 7722496

Svart 7926107 7722497

Guldpläterad 7926108 –

Blankförkromad 7926109 7722495

SYSTEMFÖRDELAR
Med TECE-spolningsteknik blir det enkelt att göra ett 
tidsenligt val när det är dags för en ny spolknapp.
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RUM FÖR IDÉER

TECE Designkatalog

LÄR KÄNNA OSS BÄTTRE
TECE kan stötta byggare, planerare och arkitekter 
när deras byggprojekt ska genomföras.  
På www.tece.se hittar du detaljerad information  
om företaget, produkterna och tjänsterna.

Designkatalogen introducerar en hel 
värld av attraktiva TECE-produkter.
Allt från spolknappar till WC-stolar och 
inbyggnadsfixturer.

 
Designkatalog

DDEESSIIGGNNFFRRIIHHEETT

DDeessiiggnn  oocchh  SSkkaappaannddee

NÆR DEG.

Å forstå mennesker og deres krav – det er det 
som motiverer oss. 

I denne ånden, og med kundene våre i tankene, 
utvikler vi produkter og tjenester som gir mer 
rom for kreativitet og bekvemt bruk.

Projjeekktt  oocchh  ppllaanneerriinngg

PÅLITLIGHET I  
PPRROOJJEEKKTTAAFFFFÄÄRREERR

NÆR DEG.

Å forstå mennesker og deres krav – det er det 
som motiverer oss. 

I denne ånden, og med kundene våre i tankene, 
utvikler vi produkter som gjør arbeidet på stedet 
enklere og sikrere.

Designfrihet. Sådant som rör rum 
och arkitektur, personlighet och  
design eller funktion och teknik 
vänder sig i första hand till arkitek-
ter och badrumsinredare.

 
Projekt & planering
Tidsmässig tillförlitlighet, rättsliga 
aspekter och ekonomisk effektivitet. 
Den här broschyren är avsedd för  
planerare, arkitekter och investerare.

 
Design & skapande20



20
21

04
01

 ©
 T

EC
E 

Sv
er

ig
e 

AB

För mer information, besök www.tece.se

TECE Sverige AB
T +46 10 200 81 40
info@tece.se


