
SPOELCOMFORT 
BINNEN  
HANDBEREIK
TECEflushpoint: de aantrekkelijke 
 pneumatische afstandsbediening  
voor enkel- of duospoeltechniek.
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Extra comfort in de badkamer: de TECEflushpoint 
pneumatische toiletbediening op afstand

Of u nu een grotere bewegingsvrijheid wenst of gewoon meer 
ontwerpvrijheid: pneumatische afstandsbediening als alterna-
tief voor conventionele bediening creëert meer mogelijkheden. 
Zeker met een drukknop die niet alleen probleemloos in elke 
badkamer past, maar ook in een handomdraai op de bestaande 
spoelkast kan worden geïnstalleerd. 

Design en gevoel
Bij de ontwikkeling van TECEflushpoint hebben we ons voor-
al gericht op een aantrekkelijk design dat in elke badkamer 
past. Tegelijkertijd zijn alle onderdelen optimaal op elkaar 
afgestemd om ervoor te zorgen dat de drukknop ook bij 
aanraking voor een aangenaam gevoel zorgt. 

TECEflushpoint-bedieningsplaten zijn verkrijgbaar voor enkel- 
en duospoeltechniek, met vierkante of ronde afdekplaten in 
wit, mat chroom en gepolijst chroom.

1 Enkelspoeltechniek 
2 Duospoeltechniek
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Installatie met één klik
Omschakeling kan zo eenvoudig zijn: 
Het pneumatische hefmechanisme 
wordt met één klik op de spoelklok 
geplaatst. Om de pneumatische slang 
in de spoelkast te kunnen inbrengen, 
is de spoelkast in de fabriek voorzien 
van een voorgestanste opening die 
 gemakkelijk kan worden doorboord. 

De pneumatische toiletbe-
diening met TECEflushpoint 
bestaat altijd uit: 

WC-inbouwframe  
met Octa-spoelkast

TECEflushpoint ontkoppelde 
ruwbouwset  
voor Octa-spoelkasten

TECEflushpoint fijnbouw 
 installatieset 
in verschillende uitvoeringen

1 Mantelbuis
2 Voorgestanst gat
3 Pneumatische slang

Product highlights
• Pneumatische toiletbediening op afstand voor enkel- en duospoeltechniek

• Kan worden gebruikt met alle handbediende TECE bedieningsplaten of als 
alternatief met inspectieklep/-opening

• Kan worden gebruikt in massieve constructies en droogbouwconstructies en 
bij de installatie van meubels

• Design en gevoel van de drukknop op het hoogste niveau

• Bedieningsbereik tot 1,7 m

• Geen verdere aanpassingen aan de spoelkast nodig: slechts het bevestigen 
van het hefboommechanisme op de spoelklok
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Het TECEflushpoint programma

Beschrijving Kleur/opmerkingen Bestelnr.

Pneumatische afstandsbediening voor 
het bedienen van een Octa-spoelkast 
op afstand in combinatie met een hand-
bediende  TECE-bedieningsplaat of een 
 inspectieopening.

Omvat: pneumatisch hefmechanisme 
voor Octa-spoelkast, inbouwdoos, 2 m 
pneumatische slang, 2 m mantelbuis

9240977

TECEflushpoint pneumatische afstands-
bediening voor duospoeltechniek met 
 vierkante afdekplaat

Wit 9240978

Gepolijst chroom 9240979

Mat chroom 9240980

TECEflushpoint pneumatische afstands- 
bediening voor duospoeltechniek met  
ronde afdekplaat

Wit 9240981

Gepolijst chroom 9240982

Mat chroom 9240983

TECEflushpoint pneumatische afstands-
bediening voor enkelspoeltechniek met 
vierkante afdekplaat

Wit 9240984

TECE pneumatische voetbediening voor  
de spoelbediening van Octa-spoelkasten.  
Voor vloermontage in combinatie met de 
pneumatische upgradeset.

Omvat: voetbediening met verchroomd 
oppervlak, 3 m aansluitslang,  
montageschroeven

9240990

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

TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 - 999
international-business@tece.de
www.tece.com

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


