
Montážní prvek pro toaletu TECEconstruct s nádržkou Octa, 8 cm,
stavební výška 1200 mm

Obj. č.: 9300040

DU 1: 1 ks
DU 2: 14 ks

Popis:

Pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do sádrokartonových profilů, dřevěných konstrukcí, bytových
jader a pro instalaci do rohu. 

Kompletně sestavený montážní prvek obsahuje následující položky:

Nádržka Octa, 8 cm, se splachovací jednotkou zepředu:
• Bezpečná nádržka vyrobená z nárazuvzdorného odolného plastu
• Nádržka je plně smontovaná a utěsněná
• Předinstalované připojení rohového ventilu a nádržky, připojení nádržky pomocí 1/2" vnitřního závitu
• Nádržka o objemu 9,5 litrů; přednastavený objem splachování6 litrů; objem splachování 4,5/6/9 litrů lze kdykoli nastavit. Úspor-

né splachování s množstvím 3 litry při použití dvoumnožstev ního ovládacího tlačítka Zbývající objem lze použít pro okamžité
očistné spláchnutí

• Certifikováno podle normy DIN EN 14055
• Izolace proti orosení
• Pro ovládací tlačítka TECE a ovládací páčky pro splachovací nádržky
• Možnost využít jedno i dvoumnožstevní ovládací tlačítko
• Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností

Sestavený modul tvoří:
• Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
• Instalační rozměry keramiky 180 nebo 230 mm
• Odpadní koleno DN 90/90
• Připojovací garnitura pro keramiky DN 90, včetně ochranné zátky
• Příslušenství pro montáž před stěnu (viz 9380007)

Údaje o prodeji:

Název produktu: Montážní prvek pro toaletu TECEconstruct s nádržkou Octa, 8 cm, stavební výška 1 200 mm
Komoditní skupina: 905
Skupina výrobků: 2009050010
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Rozměrové výkresy:

Náhradní díly:
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1 9820250 Nádržka Octa, 8 cm
2 9820015 Těsnící kroužek
3 9820145 Držák odpadního kolene toalety pro moduly do sádro-

kartonu, upínací lišta
4 9820042 Konzola pro držák odpadního kolena toalety (do

03/2017)
5 9820139 Těsnění pro odpadní koleno/adaptér
6 9820150 Držák odpadního kolene toalety DN 90/90 PE-HD, pro

nádržku 8 cm
7 9820192 Splachovací trubka s O-kroužkem
8 9820147 Příslušenství k modulu pro toalety s 8 cm (montážní ma-

teriál atd.) pro nádržku
9 9820057 Propojovací sada DN 90 pro toaletu
10 9820254 Držák splachovací trubky pro toalety, hodí se pro stan-

dardní stejně jako pro 8 cm moduly
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