
NOWE 
SPOJRZENIE

TECEloop przyciski spłukujące



ŚWIEŻE 
SPOJRZENIE NA DOSKONAŁOŚĆ 

ORYGINAŁU
Połączenie dwóch okrągłych 
kształtów tworzy harmonijną, 
funkcjonalną i urzekającą 
całość. Doskonałość pozostaje 
niezmienna - otrzymuje tylko 
nowy wyraz – w postaci                  
oryginalnych powierzchni. 



WYBIERZ 
I POŁĄCZ
TECEloop – klasyka 
designu wśród 
przycisków spłukujących. 
Mimo upływu czasu                
i zmieniających się 
trendów, wciąż zachwyca 
formą, funkcjonalnością              
i modułowością 
systemową. 
Teraz odkrywa nowe 
oblicze.

System modułowy TECEloop pozwala na spersonalizowanie przycisku spłukującego 
- poprzez dobór płytki i przycisków. Szeroka paleta barw i materiałów zapewnia
możliwość stworzenia produktu idealnie wpisującego się w styl, charakter i projekt
łazienki.
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BETON
TECEloop

Niegdyś w ukryciu, dziś na pierwszym 
planie. Beton – źródło inspiracji dla 
przedmiotów użytkowych i modny 
materiał wykończenia wnętrz. Z dumą 
prezentuje się także w łazienkach, 
urzeka minimalizmem i surowością – 
także w formie funkcjonalnego detalu.
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Surowość i prostota łączą się w harmonii z ciepłem drewna, 
miękkimi tkaninami i odpowiednio dobranym oświetleniem. 
Beton wyznacza nowe standardy komfortu.
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DĄB
TECEloop

Drewno, jak żaden inny materiał, 
pozwala nadać naturalny charakter 
wnętrzu oraz sprawić, że staje się 
ono ciepłe i przytulne. Odkryj jego 
potencjał aranżacyjny. Poczuj 
bliskość natury.
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W ZGODZIE Z NATURĄ

Nie zmieniamy natury – współpracujemy z nią. 
Będąc w jej bliskości, dążymy do doskonałości             
oryginału.

System modułowy TECEloop to 
gwarancja oryginału – korzystamy 
tylko z prawdziwych materiałów, 
takich jak drewno, beton, marmur czy 
kamień łupkowy. Nie ma tu miejsca 
na imitacje i substytuty. Tworzymy 
rozwiązania proste i prawdziwe                   
z natury.
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MARMUR
TECEloop

Jego piękno i szlachetność zachwycają od 
pokoleń. Do niedawna kojarzony wyłącznie 
z przepychem i luksusem. Teraz, dzięki 
rozwojowi technologii obróbki, rezygnuje 
ze swej elitarności, wyrażając dążenie do 
natury i autentyczności w aranżacji wnętrz.
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Majestatyczny, a zarazem delikatny – marmur w wyjątkowy 
sposób porusza zmysły. W aranżacji wnętrz nadaje 
przestrzeni unikalny i szlachetny charakter.
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TECEloop

KAMIEŃ ŁUPKOWY

Surowa elegancja w intrygującym wydaniu. 
Zafascynowani strukturą, wielowymiarowością 
i tajemniczością kamienia, odkrywamy jego 
naturę w nowoczesnym detalu. 
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Kamień i subtelne barwy wkraczają na scenę. Główne 
skrzypce grają delikatne odcienie i surowość struktury, 
tworząc wyjątkowe widowisko dla zmysłów. 
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SZKŁO
TECEloop

Jeden z najbardziej klasycznych materiałów 
wykończeniowych przycisków TECEloop. 
Szkło. Teraz przedstawia swoje nowe oblicze, 
przybierając intrygujące barwy i świeże 
odcienie. W każdym z nich jest mu do twarzy.
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Delikatność i trwałość
Szklane przyciski TECEloop charakteryzują się lekkością i minimalistycznym designem.                        
Płaska, półprzezroczysta powierzchnia jest jednak niebywale trwała i odporna na zarysowania. 
Dzięki temu TECEloop mogą być z powodzeniem stosowane w pomieszczeniach codziennego 
użytku. Są także niezwykle łatwe w czyszczeniu i higieniczne.

TECEloop jasny beż
Ten model został stworzony z myślą  
o jasnych, przytulnych łazienkach,              
w których na pierwszy plan wysuwają 
się naturalne barwy i ciepłe tony. 

TECEloop szkło tytanowe
Tytan to materiał o szerokim                       
zastosowaniu – od przemysłu lotniczego, 
po przedmioty codziennego użytku.            
Jego przyjemny odcień szarości            
sprawia, że jest to barwa wyjątkowo               
wszechstronna, współgrająca z każdym 
otoczeniem.

TECEloop wieczorny zmierzch
Głęboki, ciemny, lśniący błękit budzi 
tęsknotę za morzem, cytrusami                       
i zapachem Wybrzeża Amalfitańskiego. 
Zmysłowy, a zarazem elegancki akcent 
w aranżacji.
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Portret: Martin Jepp“  Za każdym kolorem, 
każdym dźwiękiem, 
zapachem, smakiem          
lub wrażeniem  
dotykowym kryje się 
nieskończona liczba 
połączeń w uniwersalnym 
spektrum ludzkiej  
percepcji.”

 
Prof. Axel Venn

Badacz kolorów, projektant, autor i artysta. Dużą część swojej pracy poświęca                   
strategicznemu rozpoznawaniu trendów i wpływie barw na społeczeństwo, gospodarkę, 
projektowanie czy marketing. Jest emerytowanym profesorem ds. projektowania kolorów 
na Uniwersytecie Nauk Stosowanych i Sztuki w Hildesheim. Doradza firmom na całym 
świecie w kwestiach projektowania produktów i marketingu.                                                       
Swoim wieloletnim doświadczeniem profesor Venn wspierał TECE w opracowywaniu 
nowej palety kolorystycznej przycisków TECEloop.

KOLOR W NOWYM 
ŚWIETLE
Szkło może być niezwykle 
różnorodne. Aby się o tym przekonać, 
wystarczy odwiedzić Murano - 
urokliwą wyspę Laguny Weneckiej, 
słynącą z wieloletniej tradycji 
wytwarzania szkła. Ta różnorodność 
była inspiracją do stworzenia nowych 
modeli przycisków TECEloop, 
gwarantujących swobodę                                  
i rozwijających spektrum możliwości  
w projektowaniu łazienek.
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* Powierzchnie mogą różnić się pod względem
wizualnym – w zależności od materiału i produkcji.

TECEloop  
SYSTEM MODUŁOWY
Wiemy, jak ważną rolę odgrywa detal.            
Dlatego przyciski TECEloop zostały            
zaprojektowane tak, aby decyzja o zestawieniu 
kolorów i wariantów wzorniczych płytki oraz 
przycisków należała do Ciebie!

System modułowy TECEloop umożliwia 
swobodę łączenia różnych wariantów 
płytki i przycisków. W ofercie dostępna 
jest także specjalna ramka montażowa 
do montażu zlicowanego.

9240612
dąb

9240613
biały marmur

9240614
lekki beton

9240675
kamień łupkowy*

9240671
szkło białe

9240674
szkło czarne

9240666
przyciski chrom połysk

9240665
przyciski chrom matowy

9240618
przyciski białe matowe

9240615
szkło wieczorny zmierzch

9240616
szkło tytanowe

9240617
szkło jasny beż

9240678
szkło kawowy brąz

9240679
szkło rubinowa czerwień

9240619
przyciski czarne matowe

9240663 / 9240664
przyciski białe/białe antybakteryjne

9240667
przyciski czarne

9240668
przyciski złote

9240669
przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej 
szczotkowanej “anti-fingerprint”

przyciski obudowa 
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9242659
szkło białe,
przycisk chrom 
matowy

9242660
szkło białe,
przycisk chrom
połysk

9242655
szkło czarne,  
przycisk chrom 
matowy

9242656
szkło czarne,  
przycisk chrom 
połysk

TECEloop SZKŁO —  
KOMPLETNY WYBÓR
Propozycją dla osób poszukujących gotowych 
rozwiązań są kompletne modele przycisków 
TECEloop.– wyselekcjonowane na podstawie 
najczęściej poszukiwanych wariantów kolorystycznych 
i wzorniczych płytki oraz przycisków. 

TECEloop w kolorze białym i czarnym 
jest również dostępny jako przycisk 
spłukujący do pisuaru – ze wszystkimi 
kombinacjami klawiszy.

Szklana obudowa i przyciski są 
dostarczane w zestawie. Ramkę               
do montażu zlicowanego można            
zamówić oddzielnie  (dostępna jako 
opcja).

9240650
szkło białe, przyciski białe

9240659
szkło białe, przyciski chrom matowy

9240655
szkło czarne, przyciski chrom matowy

9240656
szkło czarne, przyciski chrom połysk

9242650
szkło białe,
przycisk biały

9242661
szkło białe, 
przycisk - efekt  
optyczny stali             
nierdzewnej 
szczotkowanej
“anti-fingerprint”

9240660
szkło białe, przyciski chrom połysk

9240654
szkło czarne, przyciski białe

9240657
szkło czarne, przyciski czarne

9240658
szkło czarne, przyciski złote

9242654
szkło czarne,  
przycisk biały

9242663
szkło czarne,  
przycisk - efekt  
optyczny stali             
nierdzewnej 
szczotkowanej
“anti-fingerprint”

9242657
szkło czarne,  
przycisk czarny

9242658
szkło czarne, 
przycisk złoty

32 33



Przyciski TECEloop z tworzywa są dostarczane w zestawie. 
Ramkę do montażu zlicowanego wraz z ramką dystansową  
proszę zamawiać oddzielnie (dostępne jako opcja)*.

9240920
biały

9240927
biały, przyciski chrom połysk

9240922  
chrom matowy

9240921
chrom połysk

DESIGN NA OKRĄGŁO
Nie musisz decydować się na kamień, 
marmur czy szkło. Klasyczny design         
przycisków TECEloop odnajdziesz także 
wśród modeli wykonanych z trwałego               
i łatwego w pielęgnacji tworzywa.

9240926
biały matowy

9240924
czarny połysk

9240925
czarny matowy

9242600
biały

9242627
biały, przycisk 
chrom połysk

9242625
chrom matowy

9242626
chrom połysk
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* Montaż zlicowany dotyczy przycisków spłukujących do WC.



Idealnie zintegrowane
Warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie oferują  
wszystkie przyciski TECEloop. Dla uzyskania minimalistycznego  
i harmonijnego efektu, istnieje opcja montażu zlicowanego.

Uzupełnieniem oferty przycisków     
do WC i pisuaru są specjalne ramki          
do montażu zlicowanego.

kolor przyciski do WC 
nr kat.

przyciski do pisuaru 
nr kat.

metal połysk 9240644 –

biały 9240646 9242646 

czarny połysk 9240647 9242647

pozłacany 9240648 9242648

chrom połysk 9240649 9242649

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.

Zmiany bez granic

TECEloop

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet

Wybrane serie przycisków spłukujących TECE

WSZECHSTRONNIE KOMPATYBILNY
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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

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.

 
Design & Aranżacja

 
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




