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Mer designfrihet
Golvrännan TECEdrainprofile i rostfritt stål kan enkelt 
anpassas till bredden på duschområdet. Om golvrännan 
placeras intill väggen är det möjligt att använda stora 
klinkerplattor i hela badrummet.

SMART DESIGN –  
OPTIMERAT FLÖDE.
TECEdrainprofile imponerar som en elegant lösning - 
i kombination med smarta detaljer för perfekt hygien.

TECEdrainprofile

1 Väggnära installation
2 Polerat rostfritt stål
3 Borstat rostfritt stål

TECEdrainprofile   I   GOLVRÄNNOR
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ENKEL RENGÖRING.
TECEdrainprofile

Släta ytor istället för knepiga kanter

Stora klinkerplattor och färre fogar är inte bara snyggt, det gör också rengöringen 
enkel. När golvrännan TECEdrainprofile monteras väggnära kan du ha stora 
klinkerplattor över hela badrumsgolvet, även i duschutrymmet. 
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Funktionell estetik

Hur ser vi på en golvränna? Attraktiv, praktisk och med 
 egenskaper som förenklar städningen.

Med push-funktion
Profillocket kan tas bort enkelt med 
bara händerna - för enkel rengöring.

Med självrengörande effekt
Tack vare den inre lutningen rinner 
vatten och smuts rakt ner i avloppet 
mitt i profilen. 

På det enklaste sättet
Skölj, torka, klart: en enkel trasa räcker 
för att rengöra golvrännan i rostfritt stål.

TECEdrainprofile   I   GOLVRÄNNOR
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Feminint: Rödguld
Blandare, golvränna och spolknapp i färgen rödguld ger 
ett feminint uttryck.

MATCHANDE YTOR.

TECEdrainprofile är  behandlad med 
 miljövänlig PVD-teknik. Det ger ytan  en fin 
färgkvalitet och glans samtidigt som 
den blir  extra tålig mot slitage och repor.

PVD
PHYSICAL 
VAPOUR 

DEPOSITION

TECEdrainprofile

Nya raffinerade ytor tar sig in i badrumsvärlden. När dessutom 
golvrännor, spolknappar och blandare matchar upplevs 
 badrums inredningen som mer harmonisk. 
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TECEdrainprofile   I   GOLVRÄNNOR

Lyxigt: Guld
En klassisk atmosfär i en modern 
tolkning med färgen guld. Golvränna 
och spolknapp i “polerad guld” eller 
matta ytor med versionen “borstad 
guld”.

Kontrastrikt: Svart krom
Golvränna i färgen “svart krom”. Visas 
här i varianten  “borstad svart krom” 
men finns även som “polerad svart 
krom”.
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Rostfri stålprofil

TECEdrainprofile

Med tre avloppsvarianter och nio olika färger täcker TECEdrainprofile-serien en 
mängd  olika installationsalternativ. Bredden på golvrännan kan anpassas exakt till 
dusch utrymmet genom att förkortas i båda ändarna för millimeter-noggrann 
 installation.

TECEdrainprofile - vad ingår?

En TECEdrainprofile golvränna 
består alltid av en rostfri stålprofil 
och en avloppsmodul.

En speciell egenskap: den inre lutningen
Golvrännan har en inre lutning för att optimera vatten-
avrinningen, vilket också minskar  behovet av rengöring. 

Den rostfria profilen kan 
förkortas på båda sidor 
och anpassas exakt till 
duschutrymmets 
 dimensioner.

Information och sortiment

009



•  

Varianter

Längd 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm

Yskikt RSK nr. RSK nr. RSK nr. RSK nr. RSK nr.

 Borstat rostfritt stål 7115273 7115275 7115277 7115279 7115474

Polerat rostfritt stål 7115274 7115276 7115278 7115280

Borstat svart rostfritt stål 7115475 7115476 7115477 7115478

Borstad Svart Krom 7115304 7115310 7115316 7115322

Polerad Svart Krom 7115305 7115311 7115317 7115323

Borstad Guld 7115306 7115312 7115318 7115324

Polerad Guld 7115307 7115313 7115319 7115325

Borstad Rödguld 7115308 7115314 7115320 7115326

 Polerad Rödguld 7115309 7115315 7115321 7115327

TECEdrainprofile   I   GOLVRÄNNOR

Golvrännan TECEdrain-
profile matchar spol-
knappen TECEsquare i 
både material och färg. 
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Lika klart som glas
Tidlös elegans för badrum med fokus på 

design: glaset tillför toaletten en ny estetik.

Rostfritt stål
Vackert formspråk med unik charm: det 
rostfria stålet pryder väggen och förhöjer 
intrycket.

Plast 
Den neutrala produkten som passar i alla 
badrum: plast är ett lika beprövat material i 
badrumsdesign som det är framtidssäkert.

SETT UTIFRÅN.
Spolknappar

Klassiskt puristisk, elegant minimalistisk eller 
 individuellt accentuerad: materialet gör skillnaden 
– även för känslan. Hos oss hittar du rätt material 
för din stil. Och för dina sinnen.

Unik
En helt ny typ av spolknapp. Ultramjuk och 
resistent mot fingeravtryck, repor och damm. 
Det prisbelönta materialet FENIX NTM® 
används i möbeltillverkning och för att skapa 
exklusiva badrumsmiljöer.
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Allt enligt dina önskemål
Olika badrum, olika krav: med TECE 
 spolknappar kan spolningen aktiveras 
såväl framifrån som ovanifrån.

Smarta detaljer
Du kan som tillval få en praktisk insats för rengöringstabletter 
– för osynlig och hygienisk rengöring av wc-porslinet.

SPOLKNAPPAR

Den perfekta spolknappen är 
bara några klick bort. Se hela 
utbudet av spolknappar på 
www.tece.se

Platt, plattare, monterad infälld i väggen
Väggmonterad eller till och med inbyggd – de extra platta 
och kompakta spolknapparna kan integreras elegant i 
väggen.
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TECEsquare

Inga fingeravtryck
TECEsquare i rostfritt stål har 
en beläggning som motverkar 
fingeravtryck.

Behaglig att röra vid

Du känner verkligen den höga kvaliteten i knappmekaniken på TECEsquare. 
Tre fina fogar i den tydligt strukturerade ytan kännetecknar båda spolknappar-
na – en bred knapp för full spolning och en mindre knapp för spolning med 
mindre vattenmängd.

TECEsquare   I   SPOLKNAPPAR

FULL AV KARAKTÄR.
Tydliga linjer, geometrisk design, extra platt konstruktion: 
TECEsquare-konceptet utnyttjar estetiken hos rostfritt stål, 
glas och krom fullt ut.
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SÖMLÖSA YTOR.
TECEsquare

Tidlös mångfald

Vi erbjuder ytskikt i vitt, mintgrönt eller svart glas för att matcha inredningen i ditt 
badrum. Du kan även välja färg, material och struktur på knapparna.
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TECEsquare   I   SPOLKNAPPAR
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Information och sortiment

TECEsquare

TECEsquare spolknapp passar alla TECE inbyggnads fixturer med aktivering 
 framifrån eller ovanifrån. Med ett byggdjup på endast 3 mm är TECEsquare i 
 metall extra platt när den monteras på väggen. 

Polerad guld
RSK nr. 8000150

Polerad rödguld
RSK nr. 8000152

Polerad svart krom 
RSK nr. 8000148

Borstad svart krom
RSK nr 8000147

Borstad guld
RSK nr 8000149

Borstad rödguld
RSK nr. 8000151
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Metall Glas

TECEsquare metall med PVD-ytskikt
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TECEsquare   I   SPOLKNAPPAR

TECEsquare glasTECEsquare metall

Borstat rostfritt stål
RSK nr 7926406

Vitt glas, vita knappar
RSK nr. 7926083

Mintgrönt glas, vita knappar
RSK nr. 7926086

Svart matt
RSK nr. 7722449

Svart glas, svarta knappar
RSK nr. 7926092

Svart glas, guldknappar
RSK nr. 7926091

Vit blank
RSK nr. 7926408

Vitt glas, blankförkromade knappar
RSK nr. 7926085

Mintgrönt glas, blankförkromade knappar
RSK nr. 7926088

Blankförkromad
RSK nr. 7926407 

Vitt glas, knappar i borstat rostfritt stål 
RSK nr. 7926084

Mintgrönt glas, knappar i borstat rostfritt 
stål, RSK nr. 7926087

Vit matt
RSK nr. 8000071

Svart glas, blankförkromade knappar
RSK nr. 7926090

Svart glas, knappar i borstat rostfritt stål
RSK nr. 7926089
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HELT ENKELT TILLTALANDE.  
DAG OCH NATT.
Hur kan funktionell design se ut? Som TECElux Mini, 
där estetik och funktion skapar en perfekt helhet och 
imponerar med sina smarta funktioner  - även på natten. 

Helt beröringsfri
Det räcker att du för handen framför 
sensorn för att TECElux Mini ska aktivera 
spolningen - helt utan beröring. Du kan  
även aktivera spolningen genom att röra 
lätt vid knappfältet.

TECElux Mini

Mer än bara vacker

TECElux Mini, den elektroniska spolknappen i äkta glas 
fascinerar på flera nivåer samtidigt. Med sin höga kvalitet och 
tunna design med yta av glas. Med sin rörelsesensor som 
aktiverar knappens belysning och som vägleder dig på 
natten. Och med sin programmerbarhet – för funktioner som 
hygien- eller säkerhetsspolning.

TECElux Mini   I   SPOLKNAPPAR
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REN GLÄDJE.
En yta som känns högkvalitativ och ren – och som 
också är det: TECElux Mini uppfyller de högsta 
 hygienkraven kombinerat med elegant design.

TECElux Mini

Helt enkelt fräschare

Spolknappen TECElux Mini är tillverkad av säkerhetsglas helt 
utan skarvar och är enkel att rengöra. Glasfronten kan 
integreras i väggen – en annan hygienfördel utöver den 
beröringsfria aktiveringen. 
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TECElux Mini

TECElux Mini är en elektronisk spolknapp i glas. Den integrerade sensorn känner av om någon närmar 
sig toaletten och knapparnas konturer lyses upp genom den släta  glasfronten. Spolningen aktiveras 
utan  beröring eller genom att man trycker lätt på knappområdet. 

Programmerbara funktioner

•  Sensorns avkänningsområde
•  Hygienisk spolning
•  Aktiveringstid
•  Säkerhetsspolning
•  Inställning av ljusstyrkan på displayen

Vitt glas
RSK nr. 7722444

Svart glas
RSK nr. 7722445

Information och sortiment

Kom ihåg: TECElux Mini trans-
formator med anslutnings- 
kabel och fjärrkontroll beställs 
separat.

TECElux Mini   I   SPOLKNAPPAR

TECElux Mini tillbehör

Artikel RSK nr

TECElux Mini transformator 7722446

TECElux Mini fjärrkontroll 7722447
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LEN. VARM. MATT.
TECEvelvet

TECEvelvet   I   SPOLKNAPPAR

Len vid beröring, men ändå robust och hygienisk. 
Denna spolknapp kommer att beröra dig.

High-tech – mjuk känsla

Hemligheten ligger i materialet FENIX NTM® vars unika struktur ger 
TECEvelvet dess extremt matta utseende. Idealisk för användning i 
badrum: materialet bildar en sluten yta som förhindrar att damm och 
vatten tränger in.

Låg ljusreflektion, 
extremt matt yta

Len känsla Skydd mot finger-
avtryck

026



027



028



KORSA GRÄNSER.
TECEvelvet

Med FENIX NTM® kan hela badrumsvärldar 
designas. Och när TECEvelvet monteras infällt 
smälter den praktiskt taget samman med vägg-
beklädnaden.
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TECEvelvet

TECEvelvet spolknappar finns i sex olika inspirerande nyanser. 

Information och sortiment TECEvelvet   I   SPOLKNAPPAR

Bianco Kos / Vit
RSK.nr 7722726

Grigio Londra / Antracit 
RSK.nr 7722722

Beige Arizona / Greige
RSK.nr 7722724

Grigio Efeso / Stengrå
RSK.nr 7722725

Castoro Ottawa / Brunbeige
RSK.nr 7722721

Nero Ingo / Svart
RSK.nr 7722723
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DESIGNKLASSIKER.
TECEloop

TECEloop   I   SPOLKNAPPAR

Naturen är perfektion. 
Det är därför vi föredrar att arbeta 
med äkta material, direkt från källan.

Allt äkta!

Varje bakstycke från TECEloops modulsystem är gjord av 
äkta naturmaterial. Vi använder äkta ek, äkta betong, äkta 
marmor och äkta skiffer.
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MAXIMALT MINIMAL.
TECEloop

Visa vem du är!

TECEloop modulsystem: En komplett spolknapp består av en front och knappar. 
Ett brett utbud av material och färger säkerställer den perfekta kombinationen 
för att tillgodose varje smak och interiör.

TECEloop   I   SPOLKNAPPAR

Design avskalad till det väsentliga. Färger och 
 material kan kombineras fritt. TECEloop ger dig 
oanad kreativ frihet.
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TECEloop modulsystem

KnapparTECEloop-systemet kan användas för att individuellt kombinera fronter och 
 knappar. Fronter i elva varianter och knappar i sju olika färger skapar en mängd 
kombinationer.  TECEloop spolknappar passar alla TECE inbyggnadsfixturer. 

Mattförkromade knappar
RSK nr. 7926038

Knappar Front

Blankförkromade knappar 
RSK nr. 7926039

Vita / vita antibakteriella knappar 
RSK nr. 7926036 / 7926037

Matta vita knappar 
RSK nr. 7926019

Matta svarta knappar 
RSK nr. 7722720

Knappar i borstat rostfritt stål,
med ytskikt som motverkar fingeravtryck 
RSK nr. 7926044

Svarta knappar 
RSK nr. 7926040

Information och sortiment

Guldknappar 
RSK nr. 7926042

035



Fronter

TECEloop   I   SPOLKNAPPAR

Äkta ekträ 
RSK nr. 7722713

Äkta vit marmor 
RSK nr. 7722714

Äkta ljus betong 
RSK nr. 7722715

Äkta skiffer 
RSK nr. 7926053

Vitt glas 
RSK nr. 7926047

Svart glas 
RSK nr. 7926050

Kvällsblått glas 
RSK nr. 7722716

Titanfärgat glas 
RSK nr. 7722717

Ljusbeige glas 
RSK nr. 7722718

Kaffebrunt glas 
RSK nr. 7926056

Rubrinrött glas 
RSK nr. 7926057
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STICKER UT?  
BARA DESIGNEN!

TECEloop

TECEloop är inte bara snygg. I glasutförande kan den även 
monteras infälld i väggen.
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Vitt glas, mattförkromade knappar,
RSK nr. 7926024

Vitt glas, blankförkromade knappar, 
RSK nr. 7926026

Vitt glas, vita knappar,
RSK nr. 7926023    
  

Svart glas, mattförkromade knappar, 
RSK nr. 7926031

Svart glas, blankförkromade knappar,
RSK nr. 7926032

Svart glas, vita knappar,
RSK nr. 7926030

Svart glas, svarta knappar, 
RSK nr. 7926034

Svart glas, guldknappar, 
RSK nr. 7926035

TECEloop glas

Information och sortiment TECEloop   I   SPOLKNAPPAR

Vill du byta till en annan färg 
eller stil? TECE spol knappar 
kan enkelt bytas ut när som 
helst. 
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DESIGN FÖR ALLA.
TECEloop

TECEloop spolknapp i plast sticker ut med hög kvalitativa knappar 
och tydlig design. 

Vår designklassiker kommer även i en robust, 
lättskött version i plast. 
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TECEloop plast

Information och sortiment TECEloop   I   SPOLKNAPPAR

Vit matt
RSK nr. 7722710

Svart
RSK nr. 7722711

Svart matt
RSK nr. 7722712

Vit
RSK nr. 7722706

Mattförkromad
RSK nr. 7722708

Blankförkromad
RSK nr. 7722707

Vit, blankförkromade knappar
RSK nr. 7722709
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HELT ENKELT BRA.
Tydliga former, platt struktur – med TECEnow 
 bevisar vi att bra design även kan vara prisvärd. 

TECEnow

Med hörn och kanter

Den extra platta spolknappen i plast kännetecknas av väl tilltagna knappar. 
Väggmonterad eller monterad infälld i väggen pryder den badrummet med sin 
förfinade estetik – utan att för den skull ta över.

TECEnow   I   SPOLKNAPPAR
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TECEnow

Information och sortiment TECEnow   I   SPOLKNAPPAR

Vit, RSK nr. 7926397
Vit matt, RSK.nr 7722740
Vit antibakteriell, RSK nr. 8000108

Svart, RSK nr. 7926400
Svart matt, RSK nr. 8000153

Blankförkromad, RSK nr. 7926398

Mattförkromad, RSK nr. 792639
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TECEsolid-serien har spolplattor i en extremt robust design. Dess platta 
konstruktion kännetecknas av harmoniskt rundade kanter och högkvalitativt 
rostfritt stål. Tack vare sina egenskaper fungerar de utmärkt i offentliga 
mijlöer, men även i utmanande privata badrum.

Spolknappar i offentliga miljöer ska vara robusta. 
Med TECEsolid ser de även bra ut.

STARKT INTRYCK.
TECEsolid
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Information och sortiment TECEsolid   I   SPOLKNAPPAR

TECEsolid
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Vit blank
RSK.nr 8000096

Borstat rostfritt stål
RSK nr. 8000098

Borstat rostfritt stål, anti-fingeravtryck
RSK nr. 8000099

Vit matt
RSK.nr 8000097

Blankförkromad
RSK nr. 8000100

Borstat rostfritt stål, anti-fingertryck
RSK nr. 8000160*  6 V batteri
RSK nr. 8000167*  230/12 V*

Svart matt 
RSK nr. 7722741  6 V batteri 
RSK nr. 7722742  230/12 V*

Blankförkromad
RSK nr. 8000163  6 V batteri 
RSK nr. 8000164  230/12 V*

Svart matt
RSK nr. 7722739
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Vit matt
RSK nr. 8000161  6 V batteri
RSK nr. 8000166  230/12 V*

Vit blank 
RSK nr. 8000162  6 V batteri
RSK nr. 8000165  230/12 V*
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1  Sitthöjden kan justeras i efterhand med några enkla 
grepp – upp till 8 cm

2  Övre glaspanel med två alternativ: manuell eller 
 beröringsfri spolning

3  Insats för rengöringstabletter till cisternen

4  Keramiskt filter som avlägsnar otrevliga lukter
5  TECElux inbyggnadscistern med beprövad spolteknik
6  Nedre glaspanel för anslutning av wc-porslin
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TECElux   I   WC-MODUL

TECElux finns med två olika typer av 
aktivering: elektronisk spolning via en 
sensor som är sömlöst integrerad i 
glasplattan eller mekanisk spolning 
med en knapptryckning.

TIDLÖS SKÖNHET OCH 
OSYNLIG KOMFORT.
Design på väggen, avancerad teknik 
bakom: TECElux wc-modul kombinerar 
innovativa, komforthöjande funktioner 
och döljer dem diskret bakom en elegant 
glasfront. 

TECElux wc-modul
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TECElux

SKRÄDDARSYTT I GLAS.
TECElux erbjuder dig olika möjligheter till en unik toalett 
– precis som du vill ha den.

TECElux i kombination med runt 
wc-porslin.

TECElux i kombination med kvadratiskt 
wc-porslin.

Glasfronten döljer den stora 
öppningen som ger snabb 
 tillgång till  tekniken när som 
helst – till exempel till  insatsen 
för  rengöringstabletter.

Alltid rätt sitthöjd:  
Med TECElux är det möjligt att 
anpassa sitthöjden i efterhand 
upp till 8 cm – utan att wc- 
porslinet behöver tas bort. 
Glasfronten följer helt enkelt 
med.

TECElux i kombination med dusch-
toalett – alla kablar och vatten-
ledningar dras osynligt.
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Hitta i mörkret: nattbelysning

Silhuetterna av knapparna med sitt diskreta men varma ljus hjälper dig att hitta på 
natten. Knapparna tänds med en rörelsesensor.

TECElux   I   WC-MODUL

Dålig lukt har inte en chans: ceramic-Air luftrenings-
systemet med keramiskt filter suger upp lukter där 
de uppstår – och släpper tillbaka den rena luften i 
rummet igen, utan värmeförlust.
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Det modulära TECElux-systemet

TECElux-systemet består av tre komponenter: en TECElux inbyggnadsfixtur 
som täcks av en övre och undre glaspanel.

En TECElux WC-modul består alltid av: 

A En övre glaspanel med knappar
B  En nedre glaspanel för montering av wc-porslin 

samt anslutningar för vatten och el
C TECElux inbyggnadscistern

Välj mellan manuell och beröringsfri aktivering.

TECElux komplett paket

Totalt tre TECElux inbyggnadsfixturer finns tillgängliga 
och erbjuder olika funktioner beroende på modell, t.ex. 
 höjdjustering och luftreningssystem.

Information och produktsortiment

Den nedre glaspanelen har dolda anslutningar för 
wc-porslin.
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Enkel att kombinera

TECElux inbyggnadsfixtur finns i tre versioner: TECElux 100, 200 och 400.  
TECElux 100 har  möjligheten till  beröringsfri spolning. TECElux 200 har ytterligare 
en funktion som gör det  möjligt att justera sitthöjden på wc-porslinet. Med  TECElux 
400  ingår alla  funktioner,  inklusive ceramic-Air luftreningssystemet. 

Välj mellan svart och vitt glas och manuell eller beröringsfri aktivering.

TECElux   I   WC-MODUL

Standard-wc vit,
RSK nr. 7926181

Duschtoalett vit,
RSK nr. 7926182

Duschtoalett påbygg. vit, 
RSK nr. 7926183

Standard-wc svart,
RSK nr. 7926298

Duschtoalett svart,
RSK nr. 7926299

Duschtoalett påbygg. svart,
RSK nr. 7926300

TECElux 100,
RSK nr: 7926175

TECElux 200, 
RSK nr: 7926176

TECElux 400, 
RSK nr: 7926177

”sen-Touch” vit,
RSK nr. 7926180

Vita knappar,
RSK nr. 7926178

Blankförkr. knappar,
RSK nr. 7926179

TECElux wc-modul
vit 

TECElux wc-modul
svart

”sen-Touch” svart,
RSK nr. 7926297

Svarta knappar,
RSK nr. 7926295

Blankförkr. knappar, 
RSK nr. 7926296

Tips för framtiden: om en elanslutning dras 
fram till TECElux kan även funktioner som 
sen-Touch och ceramic-Air eller till och med 
en dusch toalett monteras i efterhand.
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Hygien behöver ingen el
Till skillnad från andra duschtoaletter fungerar TECEone helt utan 
ström. Duschfunktionen styrs enkelt med hjälp av vattentrycket och tar 
varmt vatten direkt från varmvattenröret.

DET NATURLIGASTE 
I VÄRLDEN.

TECEone duschtoalett

Vredet till höger låter dig anpassa vattenvolymen efter dina 
behov. Duscharmen åker ut med hjälp av vattentrycket.

Vredet till vänster om wc-porslinet låter dig intuitivt justera 
duschstrålen till en temperatur som får dig att må bra upp till 
38 °C.

Snygg elegans med två vred

Rengöring med vatten – lika behagligt som effektivt. Så varför 
inte inom intimhygien också? Med sin duschfunktion ger 
TECEone en ren och uppfriskande känsla efter toalettbesöket. 
Enkelt. Bekvämt. Och till ett attraktivt pris.
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Skonsam rengöring med vatten

En mjuk, varm vattenstråle som rengör skonsamt och efterlämnar 
en känsla av fräschhet.  – så uppfyller TECEone det mycket 
mänskliga behovet av renhet och komfort. Med enkla funktioner 
och okomplicerad teknik i modern design.

TECEone   I   WC-PORSLIN
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Smälter in
TECEone imponerar inte bara med sina funktioner – den ser bra ut också! 
Tack vare den tidlösa, eleganta designen, kan den integreras i alla badrumsmiljöer. 
Och eftersom ingen elektronik behövs, är den lika platsbesparande som en vanlig 
vägghängd toalett. TECEone finns tillgänglig med 

varmt vatten, kallt vatten och helt 
utan duschfunktion.
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Det här är TECEone

Kantlöst wc-porslin med integrerad duschfunktion för bekväm personlig 
rengöring med vatten. Duschfunktionen använder vattnet direkt från varm- och 
kallvattenledningarna och kräver därmed ingen ström.

Måtten på TECEone är särskilt kompakta jämfört med duschtoaletter från andra tillverkare. 
Storleken är jämförbar med wc-porslin utan duschfunktion. 

TECEone wc-sits soft-close  
RSK nr. 7822003

TECEone wc-porslin med duschfunktion 
kall-/varmvatten
RSK nr. 7820538

Information och sortiment TECEone   I   WC-PORSLIN

TECEone wc-porslin  
RSK nr. 7820542

TECEone wc-porslin med duschfunktion 
kallvatten 
RSK nr. 7820544
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TECEprofil

BEPRÖVAD KVALITET I VÄGGEN 
TECEprofil-familjen – inbyggnadsfixturer för alla badrum. 

6  TECEprofil wc-fixtur med Safetybag, höjd 1 120 mm, RSK nr. 8000223
7  TECEprofil wc-fixtur med Safetybag, höjd 980 mm, RSK nr. 8000226
8  TECEprofil wc-fixtur med Safetybag, höjd 820 mm, RSK nr. 8000225

 1  TECEprofil wc-fixtur, höjd 1 120 mm, RSK nr. 8000273
2  TECEprofil wc-fixtur, höjd 980 mm, RSK nr. 8000227
3  TECEprofil wc-fixtur, höjd 820 mm, RSK nr. 8000224
4  TECEprofil wc-fixtur, höjd 750 mm, RSK nr. 8000268
5  TECEprofil HWC wc-fixtur, höjd 1 120 mm, RSK nr. 8000238

1

6

2

7

3

8

4 5

Förmonterat tätskikt 
Med det förmonterade tätskiktet 
”Safetybag” kan wc-fixturen byggas in i 
väggkonstruktionen utan tätskikt 
bakom.
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Låg som ingen annan

TECEprofil wc-fixtur med bara 750 mm 
 konstruktionshöjd. Minsta mått – för största 
möjliga designfrihet.

På en linje 
Med en total höjd på bara 750 mm kan wc-fixturen 
TECEprofil installeras på samma höjd som bänkskivan med 
ett ovanpåliggande tvättställ. Det skapar raka linjer och 
elegant förvaringsutrymme även i det lilla badrummet.

TECEprofil   I   INBYGGNADSFIXTURER
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För mer information, besök
www.tece.se

TECE Sverige AB
t +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se 20
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