
COMPACTER. 
UNIVERSELER. 
EENVOUDIGER. 
De TECE Octa II-spoelkast voor  
TECEprofil en TECEbox.

NIEUW



SPOELTECHNIEK OP MAAT
Met een diepte van slechts 8 cm en een breedte van 50 cm, zet 
de TECE Octa II een nieuwe standaard. Op het gebied van flexibili-
teit – met steeds meer mogelijkheden binnen het assortiment TECE 
 inbouwframes. Op het gebied van efficiëntie – dankzij nieuwe com-
ponenten die de installatie nog sneller en eenvoudiger maken.  
En op het gebied van design – met de uitgebreide keuze van  
het assortiment TECE-bedieningsplaten. 



easynew
fit ✓

Nieuw!
• 500 mm breed – voor elke inbouwsituatie

• Compatibel met alle TECE-bedieningsplaten

• Kan worden gebruikt met mechanische, 
elektronische en pneumatische bediening 

• Eenvoudige installatie van bedieningsplaten 
- zonder gereedschap

• Installatietunnel met "zip"-functie: inkorten 
zonder gereedschap

• Snelkoppeling voor de wateraansluiting

• Nu ook verkrijgbaar in combinatie met 
 TECEprofil WC-inbouwframe, compatibel 
met het TECEprofil voorwandsysteem

“  Spoeltechniek moet flexibel en 
betrouwbaar zijn. Hoewel er 
een beperkte ruimte is voor de 
techniek, is niets weggelaten 
– niet op het gebied van tech-
nologie en niet op het gebied 
van ontwerpmogelijkheden. ”

Bewezen technologie – nog beter in gebruik
Uit de doos, tegen de wand: zo eenvoudig is de spoeltechniek van TECE. Beproefde eigenschappen en 
nieuwe details maken de bediening nog betrouwbaarder. Geen fouten of aanpassingen achteraf meer – 
ontdek de TECE Octa II-spoelkast met bedieningsupgrade.

Minimaal ruimtegebruik
Met de gebruikelijke 8 cm diepte in het TECEprofil- 
inbouwframe is de TECE Octa II slechts 50 cm breed 
en daardoor zeer geschikt voor alle gangbare inbouw-
situaties. Met een vulinhoud van 7 liter blijft het mogelijk 
onmiddellijk door te spoelen – zonder wachttijd.

Verdraaid slim 
De TECE Octa II-spoelkast is in de fabriek voorge-
monteerd en verzegeld, zodat deze alleen nog bij 
de fijnafstelling geopend hoeft te worden. Nieuwe 
functies, zoals de easy fit installatie voor bedienings-
platen, maken de installatie nu nog sneller en minder 
stressvol – waardoor in veel situaties geen gereed-
schap meer nodig is.



MAXIMALE FLEXIBILITEIT
De TECE Octa II is het nieuwe multitalent op een klein oppervlak: 
voor elke inbouwsituatie en voor elke bedieningsbehoefte.

Compatibel met alle bedieningsplaten
Met de TECE Octa II kunt u de hele wereld van 
TECE-bedieningsplaten ervaren: alle TECE-bedie-
ningsplaten – handmatig, elektronisch of pneu-
matisch – kunnen worden gebruikt in combinatie 
met de nieuwe generatie TECE Octa-spoelkasten. 
Niet meer inleveren op de bediening: dankzij de 
geavanceerde technologie kan de mechanische 
bedieningsplaat nu ook worden toegepast in com-
binatie met een pneumatische afstandsbediening.

TECEflushpoint 
enkelspoeltechniek

TECEflushpoint 
duospoeltechniek

TECEloop TECEvelvet

TECEnow

TECEsquare

TECEsolid

TECEsolid elektro-
nica

TECElux Mini



Ontworpen voor elke inbouwsituatie
De TECE Octa II spoelkast is verkrijgbaar in het gebruikelijke TECEbox-inbouwframe voor 
installatie in een gemetselde voorwand. Daarnaast is de spoelkast nu ook verkrijgbaar in 
het TECEprofil WC-inbouwframe, voor flexibel gebruik in het TECEprofil voorwandsysteem, 
in metalen of houtprofielwanden en voor montage voor een massieve of gipswand.

Individuele installatie van het 
inbouwframe voor een massieve 

ruwbouwmuur

Installatie in een TECEprofil voorwand

Installatie in metalen profielen en houtprofielwanden

Installatie in een  
gemetselde voorwand



easynew
fit ✓

Eenvoudige installatie 
Dankzij de snelle easy fit installatie 
voor bedieningsplaten bespaart u 60% 
werktijd – en een hoop stress. 

nieuw: 500 mm totale breedte

Snel aangesloten –  
zonder afdichting
De nieuwe wateraansluiting van de 
spoelkast heeft een buitendraad van 
1/2" en is compatibel met snelkoppe-
lingen. Tijdrovend afdichten?  
Nu niet meer. 

Omhoog en omlaag.
Het TECEprofil WC-inbouwframe 
is tot 30 cm in hoogte verstelbaar 
– voor een flexibele aanpassing 
aan de meest uiteenlopende 
bouwsituaties.

ALLE INSTALLATIE-UPGRADES 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Ontdek de nieuwe TECE Octa II-spoelkast:  
in onze nieuwe video op www.tece.com of 
op het YouTube-kanaal van TECE.



Het past!
Met een breedte van 500 mm en een diepte van 80 mm 
is het TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast 
compact en ruimtebesparend voor elke inbouwsituatie. 

nieuw: 500 mm totale breedte

Te verwijderen met een "zip”
Geen scherp mes, geen scherpe 
breekranden: bij de nieuwe TECE Octa 
II-spoelkast zit de polystyreen ruw-
bouwbeveiliging in een installatietunnel 
met "zip"-functie. De wand is bepleis-
terd en betegeld tot aan de installatie-
tunnel. Daarna wordt de ruwbouwbe-
veiliging gewoon verwijderd. De 
installatietunnel kan eenvoudig op de 
gewenste diepte met een "rits" worden 
losgetrokken. Gevaarlijke sneden met 
een cuttermes uit de vrije hand bij het 
inkorten worden hiermee voorkomen.

Badkamerontwerp  
gemakkelijk gemaakt 
De TECE Octa II-spoelkast is volledig 
voorgemonteerd in het TECEprofil 
WC-inbouwframe voor gebruik in het 
TECEprofil voorwandsysteem. Voor een 
eenvoudige installatie worden hoekver-
binders gebruikt, die in de sleuven van 
het inbouwframe worden geschoven 
en met de draagconstructie worden 
verbonden.

Behouden kenmerken:  
• Inbouwdiepte van slechts 8 cm, ideaal voor inbouw  

in droge wanden

• Verzegeld reservoir, hoeft niet geopend te worden in  
de ruwbouwfase

• Buigbare, gemakkelijk verwijderbaar afvoerventiel

• Eenvoudige aanpassing van het spoelvolume

• Set reduceerringen voor het regelen van de spoeldruk



easynew
fit ✓

INSTALLEER DE BEDIENINGS-
PLAAT – SNELLER DAN OOIT!
Dankzij easy fit kan de bedieningsplaat zonder stress in één 
keer worden geïnstalleerd. Aanpassingen achteraf zijn niet 
meer nodig.

Steek de schroeven erin, duw ze erdoor 
en draai ze met slechts enkele slagen 
vast – het bevestigingsframe zit nu 
stevig op de spatafscherming. Steek nu 
de bedieningsstangen erin en zet ze 
vast met een draai van 45 graden. De 
eenvoudige werkwijze bespaart niet 
alleen stress, maar ook circa tweederde 
van de tijd! 



+

+

easynew
fit ✓

easynew
fit ✓

Universeel compatibel!
Alle TECE bedieningsplaten zijn compatibel met de universele spoelkast van TECE – ongeacht de serie, ongeacht 
het jaar! We garanderen dit voor spoelkasten en bedieningsplaten met en zonder easy fit.

Combinaties met en zonder easy fit. Voor een succesvolle montage!

“ In 2021 voegden we een hele 
reeks upgrades aan onze 
spoeltechniek toe. Veel daar-
van zijn voortgekomen uit uw 
suggesties of uit gesprekken 
met u. Daarom willen we u be-
danken! En zoals altijd geldt 
ook voor deze upgrade: vol-
ledige compatibiliteit voor het 
hele assortiment. ”
  Andre Meiermann, Product Manager Sanitairsystemen

"Alle bedieningsplaten passen. Elke keer!"

Installatie met en zonder easy fit: 
Zo moet het! Ontdek meer in onze 
Tips & Tricks video's op www.tece.
com of op het YouTube-kanaal 
van TECE. 

Tot 2020

Tot 2020

Vanaf 2021

Vanaf 2021



EEN VOORSPRONG IN HET 
SYSTEEM 
Uit de doos, klaar voor installatie: in het TECEprofil-in-
bouwframe is de TECE Octa II-spoelkast klaar voor een 
snelle installatie in droogbouwconstructies.

TECEprofil bevestigingshoek, hoekver-
binder en profielbuis – met slechts drie 
basisonderdelen van TECEprofil kan in 
een handomdraai een complete draag-
constructie worden gerealiseerd. Hier-
door kunnen verschillende ruimte-indelin-
gen snel worden gerealiseerd en kan op 
betrouwbare wijze worden voldaan aan 
alle normen en voorschriften. Eenvoudig 
en veilig. 

Geprefabriceerde inbouw-
modules, bijvoorbeeld voor 
wastafel en toilet, maken een 
eenvoudige en constructief 
veilige installatie van halfhoge 
of kamerhoge front- of schei-
dingswanden mogelijk.



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

1 WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm
2 Geronto WC-inbouwframe met Uni-spoelkast
3 Urinoirinbouwframe met drukspoeler U 2

1  Octa II-spoelkast, 8 cm, voor staand 
toilet, met wapeningsnet

2 WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast,  
8 cm voor wandtoilet

In het TECEprofil-programma zijn alle gangbare sanitaire installaties voorbereid als voorgemonteerde modules 
voor droogbouwconstructies, maar ook voor de inbouw in een TECEprofil voorwand, massieve wand of gips-
wand, of in een metalen of houtprofielwand. Hier is een selectie van onze meest populaire modellen:

De TECEprofil-familie

4 Wastafel-inbouwframe met ingebouwde sifon 
5 Bidet-inbouwframe voor wandmontage-bidet
6 Bad-/doucheframe voor inbouw- en wandmontage 
7 Bevestigingsplaat voor steungrippen en montagesystemen

3 WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, voor wandtoilet, 
met aansluiting voor geurafzuiging

4 Wastafel-inbouwframe
5 Bidet-inbouwframe

Voor een snelle en eenvoudige installatie in de natte afbouw is de TECE Octa II-spoelkast nog steeds 
verkrijgbaar in het TECEbox-inbouwframe voor staande en hangende toiletten. De TECEbox-familie 
biedt ook inbouwframes voor de montage van wastafels en bidets. 

Ook perfect in de natte afbouw: TECEbox



8 cm

Slim ontworpen
Optimaal gebruik ondanks de geringe diepte: als de spoel-
klok tijdens een inspectie moet worden verwijderd, kan deze 
eenvoudig naar boven worden verplaatst – dit maakt het 
verwijderen uit nog smallere spoelkasten erg eenvoudig. 

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN
Perfect voor elke inbouwsituatie: ondanks de geringe inbouwdiep-
te van slechts 8 cm, sluit de TECE Octa-spoelkast geen compromis-
sen als het om spoelprestaties gaat.

Compacte installatie,  
hoge prestaties
In vergelijking met de TECE Uni-spoelkast is de TECE Octa 
II-spoelkast 5 cm smaller en daardoor uitermate geschikt 
voor inbouw in scheidingswanden. Met een watervolume 
van 7 liter biedt TECE Octa II altijd voldoende reserves om 
onmiddellijk door te spoelen. 



100% 90% 80% 70%
X

110%

Water besparen
Een schuifknop op de spoelklok maakt 
het eenvoudig om het grote spoelvolu-
me te veranderen van 6 naar 4,5 liter. 
Het kleine spoelvolume blijft constant 
op 3 liter. Optioneel kan ook 4/2 liter 
worden ingesteld. 

Aangepaste spoeldruk
Met de bijpassende reduceerringen kan 
de spoeldruk worden verlaagd tot 70%. 
Door het verwijderen van de reduceer-
ringen kunt u ook de spoeldruk verho-
gen tot 110%.

 
Nietsontziend
Grote technologie in een kleine ruimte: ondanks de gerin-
ge inbouwdiepte zijn alle technische hoogtepunten van de 
Uni-spoelkast ook in de extra platte TECE Octa-spoelkast 
ingebouwd.

De TECE Octa II-spoelkast wordt voorgemonteerd 
en verzegeld geleverd. Dit betekent dat de deze in 
de ruwbouwfase alleen nog maar op de waterleiding 
hoeft te worden aangesloten. U hoeft de spoelkast 
dus alleen maar te openen tijdens de fijnafstelling.



Een verscheidenheid aan combinaties
Alle mechanische, elektronische en pneumatische bedie-
ningsplaten uit het uitgebreide assortiment TECE bedienings-
platen kunnen met de TECE Octa II worden gecombineerd. 
Het aanbrengen van persoonlijke accenten is nog nooit zo 
eenvoudig geweest!

BEDIENING ZONDER GRENZEN
De vereisten aan de spoelkast zijn talrijk: 
ook als het gaat om het gebruik. Daarom stelt  
de TECE Octa II-spoelkast geen grenzen aan  
de keuze van de bediening, zowel qua design  
als qua functie.



2 cm

Hygiënisch en veilig 
De robuuste elektronische TECEsolid bedieningsplaat van 
roestvrij staal registreert bewegingen in ruimte en tijd dankzij 
de nieuwe ToF-sensoren. Als een persoon het detectiege-
bied binnenkomt, lichten de sensoren op. Als een hand zich 
binnen ongeveer twee centimeter vanaf de bedieningsplaat 
bevindt, wordt de spoeling zonder contact geactiveerd. Valse 
triggers zijn verleden tijd. Als een spoeling wordt vergeten, 
activeert het programma automatisch een veiligheidsspoeling 
– voor extra hygiëne in openbare toiletten.

Elektronica – elegantie met hersenen

Of u nu kiest voor de vlakke glazen bedieningsplaat TECElux Mini 
met verlichte toetsen, of voor de TECEsolid elektronische bedie-
ningsplaat van 2 mm dik roestvrij staal met de nieuwste ToF-sen-
sor: TECE spoelelektronica zorgt voor extra hygiëne in privé- en 
openbare ruimten.



Eenvoudig om te zetten
Door de doordachte plaatsing van de pneumatische leiding in de spoelkast kan de pneuma-
tische afstandsbediening ook worden gebruikt in combinatie met een handbediende TECE 
bedieningsplaat of met een inspectiepaneel. Met slechts een enkele klik kan de TECE Octa 
II-spoelkast worden voorzien van een extra bedieningstoets.

Voor pneumatische 
spoelbediening op 
afstand zijn in het 
TECE assortiment 

verschillende druk-
knoppen voor enkel- 
en duospoeltechniek 

beschikbaar. 

Voor barrièrevrije toiletten en open-
bare ruimten kan de TECE Octa II ook 
met pneumatische bediening worden 
gecombineerd. De conventionele be-
diening kan daarnaast gewoon worden 
behouden.

Pneumatisch – geen of/of meer

Pneumatische slangMantelbuisVoorgestanst gat



Altijd compatibel

De TECE Octa II-spoelkast is compatibel met een assortiment van 
meer dan 200 TECE bedieningsplaten. Dit betekent maximale 
flexibiliteit op het gebied van functie en design: voor elke smaak 
en elke situatie is er een passende bedieningsplaat. En bij reno-
vatie of modernisering kunnen de bedieningsplaten worden uit-
gewisseld - ongeacht serie en jaar. Zelfs na tientallen jaren.

TECEsolid elektronica

TECElux Mini

TECEloop
TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet



Onze nieuwe bestelnummers (geldig vanaf 09/2021):

TECEprofil Beschrijving Oud bestelnr. Nieuw bestelnr.

TECEprofil WC-inbouwframe 
met Octa II-spoelkast, 8 cm, 
 installatiehoogte 1120 mm

9300040 9300500

TECEprofil WC-inbouwframe 
met Octa II-spoelkast, 8 cm, met 
 aansluiting voor geurafzuiging, 
installatiehoogte 1120 mm

Variant was niet 
 eerder beschikbaar

9300501

TECEprofil WC-inbouwframe 
met Octa II-spoelkast, 8 cm, 
 installatiehoogte 1120 mm, 
 geluidsisolatieset inbegrepen

9300065 9300502

TECEbox Beschrijving Oud bestelnr. Nieuw bestelnr.

TECEbox Octa II-spoelkast, 
8 cm, voor staand toilet, met 
 wapeningsnet, installatiehoogte 
1075 mm

9370007 9370500

TECEbox WC-inbouwframe met  
Octa II-spoelkast, 8 cm, voor 
 wandtoilet, installatiehoogte  
1075 mm

9370008 9370501

TECEbox WC-inbouwframe met  
Octa II-spoelkast, 8 cm, voor 
 wandtoilet, met aansluiting voor 
geurafzuiging, installatiehoogte 
1075 mm

9370041 9370502

TECEbox Octa II-spoelkast, 8 cm, 
voor staand toilet, installatiehoogte 
1075 mm

9370038 9370504

Ga voor meer informatie naar 
www.tece.com/nl
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