
ROBUUST,  
ONDERHOUDS- 
ARM, ELEGANT.
De TECEsolid familie:  
Wc- en urinoir-bedieningsplaten voor  
openbare en semi-openbare ruimtes.

NIEUW



SOLIDE EN CHIC
TECEsolid en TECEfilo-Solid zijn nieuwe bedieningsplaten voor 
toilet en urinoir met extreem robuuste eigenschappen.  
Kenmerkend voor de zeer vlakke bedieningsplaten zijn de   
harmonieus afgeronde hoeken en het front van hoogwaardig 
roestvrij staal. De aantrekkelijke prijs maakt de bedieningsplaten 
bijzonder interessant voor de projectbouw. Maar dankzij hun  
fraaie uiterlijk werken ze ook uitstekend in luxe privébadkamers.



2 cm

“  De uitrusting van 
openbare sanitaire  
voorzieningen moet veel 
kunnen verdragen.  
De esthetiek mag daar 
echter niet onder lijden.”

TECEsolid en TECEfilo-Solid  
voor toilet en urinoir
• Robuust en duurzaam – dankzij het  

2 mm dikke oppervlak van roestvrij staal 
• Zeer vlak – slechts 6 mm vanaf de muur
• Bedieningsplaten met een handmatige  

en hygiënische aanraakvrije bediening
• In verschillende uitvoeringen, optioneel 

beschikbaar met anti-fingerprint coating
• Anti-diefstalbeveiliging– verborgen  

vastgeschroefd

NIEUW

Als aanjager van innovaties voor het toilet voegt TECE de 
aanraakvrije wc-elektronica TECEsolid toe aan haar 
assortiment. TECEsolid is een robuuste en waterbesparende 
bedieningsplaat voor openbare ruimtes en heeft een 
gebruiksvriendelijk spoelsysteem met twee volumes.  
De aanraakvrije bediening komt tegemoet aan de 
hygiënische voorschriften in openbare toiletten. Hier wordt 
voor het eerst een innovatieve sensor uit de camera-
technologie gebruikt. De sensor detecteert precies de aan-
raakvrije bediening van het spoelsysteem en onderscheidt 
andere bewegingen om onbedoeld spoelen te voorkomen. 
De nieuwe TECEsolid heeft een geïntegreerd programma 
voor hygiëne-/intervalspoeling en kan worden 
geprogrammeerd via een app.

Hier vindt u meer 
informatie:



Sterk in termen van hygiëne

TECEfilo-Solid
Urinoir-elektronica

TECEsolid
Wc-bedieningsplaat

TECEsolid
Urinoir-bedieningsplaat

TECEsolid
Wc-elektronicaNIEUW

Glanzend witRvs geborsteld met  
anti-fingerprint coating (ook 

optioneel zonder coating voor 
manuele bedieningsplaten  

en  TECEfilo-Solid)

Mat witGlanzend chroom

TECEsolid en TECEfilo-Solid uitvoeringen:



TECEfilo-Solid elektronische urinoir-bedieningsplaat 
met infraroodsensor: 
De spoeltijd, spoelhoeveelheid, voorspoeling, hygiëne-
spoeling en de waterbesparende pauzefunctie (lagere 
spoelhoeveelheid tijdens drukke periodes) kunnen allemaal 
worden geprogrammeerd. Het product wordt geleverd met 
een programmeersleutel.

Hygiënespoeling:
Automatisch getimede spoeling: 24, 72 of 168 uur  
na het laatste gebruik.

Pauzefunctie/stadionfunctie:
Het spoelvolume wordt automatisch verminderd wanneer 
het urinoir met regelmatige tussenpozen van minder dan 
twee minuten wordt gespoeld.

1   TECEsolid wc-bedieningsplaat met  
duospoeltechniek, geborsteld rvs

2 TECEsolid urinoir-bedieningsplaat,  
 glanzend wit
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Nieuw spoelconcept voor openbare toiletten
Elegant design, robuuste installatie, aantrekkelijke prijs – kenmerken die de serie TECEsolid 
bedieningsplaten bijzonder interessant maken voor toepassing in openbare en semi-openbare 
toiletten. De bedieningsplaten zijn verkrijgbaar met handmatige of elektronische (aanraakvrije) 
bediening en hebben een robuust roestvrijstalen oppervlak van twee millimeter dik. 
De bedieningsplaten kunnen verborgen vastgeschroefd worden voor een betrouwbare bescherming 
tegen diefstal. En dankzij hun minimalistische look slaan ze een goed figuur op ieder toilet of urinoir - 
of het nu om een eenvoudig interieur, een luxe pand of een verfijnde privébadkamer gaat. 
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TECE GmbH
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www.tece.de

TECE Nederland BV
t +31 592 / 41 50 74
info@tece.nl
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Afbeelding Product Uitvoering B x H x D in mm Art.-nr.

TECEsolid wc-elektronica  
met aanraakvrije bediening,  
12 V

Glanzend wit 
Mat wit
Rvs geborsteld, anti-fingerprint  
Glanzend chroom

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

9240452  
9240453  
9240454  
9240451 

TECEsolid wc-elektronica 
met aanraakvrije bediening,  
6 V batterij

Glanzend wit 
Mat wit
Rvs geborsteld, anti-fingerprint 
Glanzend chroom

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

9240462  
9240463  
9240464  
9240461 

TECEsolid wc-bedieningsplaat Glanzend wit 
Mat wit
Rvs geborsteld 
Rvs geborsteld, anti-fingerprint 
Glanzend chroom

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

9240432 
9240433 
9240430 
9240434 
9240431

TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 
230 V 
Voor TECE urinoir- 
drukspoelerbehuizing U 2 

Glanzend wit 
Mat wit
Rvs geborsteld 
Rvs geborsteld, anti-fingerprint 
Glanzend chroom

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

9242032 
9242036 
9242030 
9242037 
9242031

TECEfilo-Solid urinoir-elektronica
7.2 V batterij
Voor TECE urinoir- 
drukspoelerbehuizing U 2

Glanzend wit 
Mat wit
Rvs geborsteld 
Rvs geborsteld, anti-fingerprint  
Glanzend chroom

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

9242035 
9242038 
9242033 
9242039 
9242034

TECEsolid urinoir-bedieningsplaat 
inclusief cartouche
Voor TECE urinoir- 
drukspoelerbehuizing U 1

Glanzend wit 
Mat wit
Rvs geborsteld 
Rvs geborsteld, anti-fingerprint 
Glanzend chroom

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

9242432
9242433
9242430
9242434
9242431

TECEsolid afstandsraam
Voor combinatie met de TECEsolid 
bedieningsplaat en toilet elektronica

Afstandsraam
Wit
Grijs

220 x 150 x 4 
220 x 150 x 4

9240440 
9240441

TECEsolid schroeven Voor anti-diefstalbeveiliging,
inclusief montagegereedschap

9240442

TECEsolid wc-elektronica 
 anti-diefstalbeveiliging

Verborgen schoefverbinding voor anti-
diefstalbeveiliging van TECEsolid wc-elektronica

9240443

TECE-trafo voor wc-elektronica 
inclusief aansluitkabel

Voor de elektrische aansluiting van  
wc-elektronica. Kabellengte 5 meter. 

9810012
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Ga voor meer informatie naar www.tece.nl

Afbeelding Product

TECEbox urinoir-drukspoelerbehuizing 
U 2 - Voor natbouw 
9370040

TECEprofil urinoir-inbouwframe U 2
Voor droogbouw met TECE 
urinoir-drukspoelerbehuizing U 2
9320013

Afbeelding Product

TECEbox urinoir-drukspoelerbehuizing 
U 1 - Voor natbouw
9370021

TECEprofil urinoir-inbouwframe U 1
Voor droogbouw met TECE 
urinoir-drukspoelerbehuizing U 1
9320008

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




