
NAJNIŻSZY               
W SWOJEJ KLASIE!
Nowy stelaż WC TECEprofil o wysokości 
montażowej zaledwie 750 mm. 

Najniższe wymiary dla najwyższej 
swobody projektowania.

NOWOŚĆ



easynew
fit ✓

Zalety produktu
• tylko 750 mm wysokości montażowej

• kompatybilny ze wszystkimi manualnymi 
przyciskami spłukującymi TECE

• przyłącze spłuczki kompatybilne                     
z szybkozłączami

• z system easy-fit dla łatwego montażu 
przycisków spłukujących

• z tunelem instalacyjnym z funkcją „zip” 
umożliwiającą skrócenie tunelu bez użycia 
ostrych narzędzi

• krótszy zawór spustowy A6

• izolacja akustyczna

• do zastosowania w systemie zabudowy 
przedściennej TECEprofil

Idealny               
w połączeniu              
z umywalkami 
nablatowymi. 
Wysokość tylko 
750 mm!

Podążąjąc za trendami
Montaż toalety i umywalki na jednym poziomie to trend, 
który śmiało wkracza do nowoczesnych łazienek. 
Taki kierunek w aranżacji oznacza jednak pewne wyzwanie 
i wymaga zastosowania dedykowanych rozwiązań. 
Gdy tradycyjny moduł okazuje się za wysoki, odpowiedzią 
jest TECEprofil o wysokości montażowej wynoszącej 
zaledwie 750 mm! Nowy stelaż jest niższy o 70 mm 
w porównaniu do modelu 820 mm i zachowuje wszystkie 
zalety popularnej serii - bez kompromisów względem 
funkcjonalności i komfortu instalacji. 

Bezproblemowa instalacja 
System montażu przycisków easy-fit pozwala zaoszczędzić 
nawet 60% czasu. Dzięki temu instalacja przebiega szybko, 
sprawnie i bezproblemowo.

Błyskawiczny montaż
Funkcja “zip” umożliwia łatwe skrócenie tunelu instalacyjnego - 
bez użycia ostrych narzędzi, bez cięcia - po prostu bezpiecznie.

Stelaż TECEprofil o wysokości montażowej 750 mm oferuje pełną funkcjonalność spłuczki - przemyślaną w najdrobniejszym 
detalu. Montaż i aranżacja - proste, jak nigdy dotąd!

Toaleta i umywalka             
na tym samym poziomie!

Najniższe wymiary dla najwyższych standardów 
montażu



Na każdą 
okoliczność 
montażową

Stelaż TECEprofil 750 mm                   
ze spłuczką TECE Uni może być 
montowany w systemie zabudowy 
przedściennej TECEprofil,                      
w ścianach z profili metalowych 
lub drewnianych oraz jako ścianka 
przednia lub moduł narożnikowy.

Opis Nr kat.

TECEprofil stelaż podtynkowy do WC 
ze spłuczką Uni 750, 
wysokość montażowa 750 mm

9300291

TECE zawór spustowy A 6  
do spłuczki Uni 750

9820588

Uniwersalna kompatybilność

Spłuczkę TECE Uni 750 można 
łączyć ze wszystkimi manualnymi    
przyciskami spłukującymi TECE. 
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Więcej informacji: 
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
Polska
T + 48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl


