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TECEsolid och TECEfilo-Solid
spolknappar för offentliga miljöer

NYHET



SOLIDA OCH ELEGANTA
TECEsolid och TECEfilo-Solid är nya spolknappar med en  
extremt robust konstruktion för toaletter och urinaler. Visuellt 
kännetecknas spolknapparna av den platta konstruktionen,  
de harmoniskt rundade kanterna och ytor i högkvalitativt  
rostfritt stål. Med sin attraktiva design passar de i både privata  
och offentliga miljöer.



2

1

TECEfilo-Solid elektroniska urinalspolknappar
med infraröd sensor:
Spoltid, spolvolym, för- och hygienspolning och vatten- 
besparande pausfunktion (lägre spolvolym vid hög trafik)  
kan programmeras. En programmeringsnyckel medföljer 
produkten.
 
Hygienspolning:
Automatiskt styrd spolning, 24, 72 eller 168 timmar efter 
senaste användning.
 
Pausfunktion:
Om det går mindre än två minuter mellan varje aktivering
av urinalens spolfunktion reduceras  
vattenmängden automatiskt.

1  TECEsolid wc-spolknapp med dubbelspolnings- 
 teknik i borstat rostfritt stål
2 TECEsolid urinalspolknapp, vit blank

Nästan för vacker för offentliga toaletter
Stilren design, robust och tålig konstruktion, förmånligt pris – detaljer som gör spolknappserien  
TECEsolid särskilt attraktiv att använda inom offentliga miljöer. Spolknapparna kännetecknas av den 
platta konstruktionen, de harmoniskt rundade kanterna och en yta i högkvalitativt rostfritt stål och kan 
monteras med dolda skruvar för att skydda mot stöld. Tack vare dess visuella kvaliteter fungerar de 
även perfekt i privata badrum. Oavsett om man väljer elektroniska eller manuella spolknappar får man 
en stilren look – och dessutom med olika ytor och tillval att välja på:



Vit blankBorstat rostfritt stål 
(beläggning som motverkar 

fingeravtryck som tillval)

Vit matt Svart mattBlank krom

Robust, stilrent och hygieniskt

TECEfilo-Solid IR  
urinalspolknapp

TECEsolid wc-spolknapp  
med dubbelspolningsteknik

TECEsolid  
urinalspolknapp 
manuell

TECEsolid wc-spolknapp
6V batteri, 230/12V
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TECEsolid och TECEfilo-Solid spolknappar:



”  Sanitetsprodukter som 
används i offentliga miljöer 
måste kunna tåla en hel del. 
Men man ska inte behöva 
kompromissa med de  
estetiska kraven för det...”

TECEsolid och TECEfilo-Solid 
för toaletter och urinaler
• Robust och slitstark – tack vare en

2 mm tjock rostfri yta.
• Mycket låg bygghöjd – endast 6 mm

framför väggen.
• Olika ytor, med beläggning som mot- 

verkar fingeravtryck som tillval.
• Stöldskydd – dolt montage
• Manuella och elektroniska urinal-

spolknappar.

Den elektroniska spolknappen TECEsolid IR är framtagen  
för att öka hygienen på framför allt offentliga toaletter. 
Besökaren behöver inte röra spolknappen och kräver  
endast ett handsvep framför för att aktiveras. TECEsolid IR 
kan programmeras så den spolar automatiskt när en person 
lämnar rummet och hygienspolar vid förvalda tidpunkter.  
Alla funktioner programmeras via bluetooth med en app –  
TECEsmartcontrol. Spolknappen är endast 6 mm tunn och 
den snygga designen skapar en modern känsla även till  
offentliga toaletter. Spolknappen installeras med dolda  
skruvar, vilket gör den svår att stjäla.
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Fig. Product Version W x H x D in mm Order no.

TECEsolid IR WC-spolknapp 
beröringsfri med rörelsesensor,  
230/12V

Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål (anti-fingeravtryck)
Blankförkromat stål 
Svart matt

220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6

8000165  
8000166  
8000167  
8000164 
7722742

TECEsolid IR WC-spolknapp 
beröringsfri med rörelsesensor, 
6 V batteri

Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål (anti-fingeravtryck)
Blankförkromat stål 
Svart matt

220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6

8000162 
8000161  
8000160  
8000163 
7722741

TECEsolid-spolknapp Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål
Borstat rostfritt stål (anti-fingeravtryck)
Blankförkromat stål 
Svart matt

220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6

8000096 
8000097
8000098 
8000099 
8000100 
7722739

TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp, 
230/12V
Till TECEprofil Filo urinalfixtur 
(8100534)  

Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål
Borstat rostfritt stål (anti-fingeravtryck)
Blankförkromat stål 
Svart matt

100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6

7722536 
7722537 
7722538 
7722539 
7722540 
7722748

TECEfilo-Solid IR urinalspolknapp,  
7.2V
Till TECEprofil Filo urinalfixtur 
(8100534)

Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål
Borstat rostfritt stål (anti-fingeravtryck)
Blankförkromat stål 
Svart matt

100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6

7722541 
7722542 
7722543 
7722544 
7722545 
7722749

TECEsolid urinalspolknapp, 
Till TECEprofil urinalfixtur Universal 
(7926162)

Vit blank 
Vit matt 
Borstat rostfritt stål
Borstat rostfritt stål (anti-fingeravtryck)
Blankförkromat stål 
Svart matt

104 x 124 x 6 
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6 
104 x 124 x 6

7722546
7722547
7722548
7722549
7722550 
7722743

TECEsolid distansram
Används med TECEsolid  
WC-spolknapp och IR WC

Distansram 
Vit
Grå

220 x 150 x 4 
220 x 150 x 4

8000101 
8000102

TECEsolid stöldskyddsset Skruvar för dold låsning av 
TECEsolid WC-spolknapp

7722535

TECEsolid Stöldskydd Dolt skruvlås för stöldskydd av 
TECEsolid IR WC-spolknapp

7722626

Fig. Product

TECEprofil Filo urinalfixtur 
Fixtur för TECEfilo urinalspolknappar,
höjd 1120 mm 
8100534

Fig. Product

TECEprofil urinalfixtur universal
Fixtur för TECEprofil urinalspolknappar,
höjd 1120 mm 
7926162
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TECE Sverige AB
t +46 10 200 81 40
info@tece.se

För mer information besök www.tece.se




