
TOUCH  
OF  
MAGIC

TECEvelvet bedieningsplaten



 
Robuust, hygiënisch en makkelijk in  
onderhoud - met een ongekende 
zachtheid. Het geheim is het materiaal.



 
Zacht. Warm. Mat.
De bedieningsplaat die u raakt.



HIGHTECH – 
ZACHT GEVOEL
Het oppervlak van TECEvelvet oogt zo onregelmatig  
als een heuvelachtig landschap onder een microscoop. 
De unieke structuur verspreidt het licht in plaats van het 
te  reflecteren, en geeft TECEvelvet zijn extreem matte  
uitstraling. Een nieuwe generatie acrylhars vormt een 
 gesloten oppervlak en voorkomt het binnendringen van 
stof en water. Het ideale materiaal voor natte ruimten.

Geringe licht-
reflectie, extreem 
mat oppervlak

Zacht gevoel Beschermlaag 
tegen vinger-
afdrukken
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FENIX NTM® – 
GEMAAKT VOOR DESIGN
Zacht, ondoorzichtig, onverwoestbaar.  
Een materiaal gemaakt om vorm te geven aan ideeën.

. 
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Interzum  
„High Product Quality“ Award
Duitsland, 2019

Red Dot Award  
Product Design
Duitsland, 2019

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

Eervolle vermelding ADI  
Compasso d’Oro
Italië, 2016

 
Technologie, die inspireert
Met zijn bijzondere optische en functionele eigenschappen 
is FENIX NTM® een materiaal dat interieurarchitecten, 
ontwerpers en projectplanners inspireert. Het innovatieve, 
multi-awardwinnende materiaal van fabrikant Arpa Industriale 
is terug te vinden in kantoor- en winkelinrichting, exclusieve 
keukens, meubelbouw en luxe badkamers.
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Grenzen doorbreken
Matte, fluweelzachte oppervlakken en subtiele  
kleuren zorgen voor comfortabele, rustgevende 
woonconcepten, ook in de badkamer. Materiaal in  
materiaal, vlak ingebouwd: de bedieningsplaat gaat 
op in de wandbekleding van hetzelfde materiaal.
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Bianco Kos / Wit
Mat gebroken wit geïnspireerd op de 

rotsen van de Egeïsche eilanden.
Bestelnr. 9240735 

Beige Arizona / Greige
Zacht als zand, zoals de uitgestrekt-
heid van de Amerikaanse woestijn.

Bestelnr. 9240733

Castoro Ottawa / Beige-bruin 
Licht, gedempt bruin.  

Niet alleen voor latte macchiato liefhebbers.
Bestelnr. 9240730

COLLECTIEOVERZICHT
TECEvelvet wc-bedieningsplaten zijn beschikbaar  
in zes internationaal geïnspireerde kleuren.
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Meer informatie over TECEvelvet vindt u op  
spotlight.tece.com/nl/tecevelvet

Grigio Londra / Antraciet 
Grijs en trendy. Zoals de straten  
van de Engelse hoofdstad.
Bestelnr. 9240731

Grigio Efeso / Steengrijs
Het stof van de geschiedenis.  
Geïnspireerd door de tempels van  
de oude stad aan de Ionische kust. 
Bestelnr. 9240734

Nero Ingo / Zwart
Diep, reflectievrij zwart. Voor ultieme, 
ondoorzichtige ruimtevisioenen.
Bestelnr. 9240732
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Bekroond met de Compasso d'Oro:
MAYDAY-lamp voor Flos (2001).

Meerdere awards:
de Magis Chair_ONE serie uit 2004.
Hier met cementbasis.

ONTWORPEN OM  
AANGERAAKT TE WORDEN
Zijn naam staat hoog op de lijst van Who's Who van inter- 
nationaal design. Met TECEvelvet heeft Konstatin Grcic nu ook 
een nieuwe kijk gebracht op bedieningsplaten voor het toilet.

»  Om iets te ontwerpen  
dat essentieel is - en onder- 
deel is van onze dagelijkse  
routine op zo'n manier dat  
het onbewuste niet wordt  
verstoord: juist dat maakt het  
ontwerpen van TECEvelvet  
bijzonder aantrekkelijk. «
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© Hugo Boss
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Veelzijdig
De poederachtige afwerking van de lichte kleuren komt 
vooral tot uiting in het samenspel met frisse pasteltinten.
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URINOIR OPLOSSINGEN
In semi-openbare ruimten vormt de TECEfilo sensor-
gestuurde urinoir-bedieningsplaat de perfecte aan-
vulling op het aanbod FENIX NTM® oppervlakken.

TECEfilo-Velvet  
Urinoir-bedieningsplaat
Bianco Kos / Wit
9242018 7,2 V batterij 
9242019 230 V

TECEfilo-Velvet  
Urinoir-bedieningsplaat
Grigio Efeso / Steengrijs
9242028 7,2 V batterij 
9242029 230 V

TECEfilo-Velvet  
Urinoir-bedieningsplaat
Grigio Londra / Antraciet
9242022 7,2 V batterij 
9242023 230 V

TECEfilo-Velvet  
Urinoir-bedieningsplaat
Castoro Ottawa / Beige-bruin
9242020 7,2 V batterij 
9242021 230 V

TECEfilo-Velvet  
Urinoir-bedieningsplaat
Nero Ingo / Zwart
9242024 7,2 V batterij 
9242025 230 V

TECEfilo-Velvet  
Urinoir-bedieningsplaat
Beige Arizona / Greige
9242026 7,2 V batterij 
9242027 230 V
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Harmonieus
Bij conventionele montage wordt TECEvelvet maximaal vijf  
milimeter voor de muur geplaatst. Bij vlakke inbouw is het slechts de 
omliggende gleuf die de bedieningsplaat scheidt van zijn omgeving. 
Bijzonder effectief bij montage in combinatie met muurbekleding 
in dezelfde kleur en hetzelfde materiaal met FENIX NTM®.

Speciaal inbouwraam voor het vlak  
inbouwen van TECEvelvet wc- 
bedieningsplaten en TECEfilo-Velvet 
urinoir-bedieningsplaten.

Kleur Wc-inbouwraam  
Bestelnr.

Urinoir-inbouwraam  
Bestelnr.

Glanzend metaal 9240644 –

Wit 9240646 9242041 

Zwart 9240647 9242042

Verguld 9240648 –

Glanzend chroom 9240649 9242040
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Wisselen zonder limiet
Alle TECE bedieningsplaten zijn compatibel met het  
universele wc-inbouwframe van TECE. Bij renovatie en  
modernisering kunnen ze onderling uitgewisseld worden - 
ongeacht serie en jaar. Zelfs na deccenia. Dat is het voordeel 
van werken met een modulair systeem. Made by TECE.

SYSTEEMVOORDEEL
TECE spoeltechniek zorgt ervoor dat u altijd bij  
de tijd blijft bij het kiezen van uw bedieningsplaat.

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEloop

TECEvelvet

Selectie uit het assortiment TECE bedieningsplaten
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S Bathroom & Sanitary Design Catalogue

RUIMTE VOOR 
VORMGEVING

Design & Vormgeving

ZEKERHEID BIJ 
PROJECTBOUW

Project & Planning

 
Design & Vormgeving
Ontdek hoe de producten van TECE  
zorgen voor vrijheid bij het ontwerp. 
Maak kennis met onze oplossingen  
voor vraagstukken op het gebied van  
ruimte en architectuur, individualiteit,  
design, functie en techniek.

 
Design catalogus
Van douchegoten en thermostaten  
tot bedieningsplaten en keramiek:  
de designcatalogus introduceert  
de wereld van aantrekkelijke TECE  
producten vóór de wand.

 
Projekt & Planning
Betrouwbaarheid in termen van tijd,  
juridische aspecten en economische 
efficiëntie. Deze brochure is bedoeld 
voor planners, architecten en  
investeerders.

LEER ONS BETER KENNEN
TECE ondersteunt bouwers, planners en architecten  
bij de uitvoering van hun bouwprojecten.  
Bezoek www.tece.nl voor meer informatie over ons  
bedrijf, onze producten en diensten.
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Vind meer informatie op
www.tece.nl

Grigio Londra / Antraciet 

Castoro Ottawa / Beige-bruin 

Grigio Efeso / Steengrijs

Beige Arizona / Greige

Bianco Kos / Wit

Nero Ingo / Zwart
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TECE GmbH
Duitsland
t +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Nederland BV
t +31 592 / 41 50 74 
info@tece.nl
www.tece.nl

TECE Belgium BVBA
t +32 2 / 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be




