
HELT ENKELT 
FRISK! 
Den perfekte toalettfamilien - 
TECEone



FREMTIDSSIKKER UTEN  
ELEKTRISITET
TECEone er beviset på at avansert teknikk også fungerer uten 
elektrisitet. Det varme vannet for rengjøring kommer direkte 
fra varmtvannsrøret. TECEone setter dermed standarden for 
bedre komfort og intimhygiene. Minimalt arbeid med monte-
ring og vedlikehold!
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 1 Dusjarmen forlenges under vanntrykk. Hettene 
på dusjdysen fås i fire versjoner, som skiller seg 
fra hverandre i form av intensitet og plassering av 
dusjstrålen

2 Temperaturregulering for individuell instilling av 
vanntemperatur opptil 38 °C

3 Vannmengderatt for justering av mengde vann etter 
behov opptil 5,6 liter per minutt

4 Automatisk rengjøring av dusjarmen før og etter 
bruk

  

Friskhet - enkelt og bekvemt
Dusjtoalett er mer enn en trend. Det forbedrer hygienen og 
etablerer seg allerede nå som den nye standarden innen 
moderne baderomsdesign. Vi går ett steg lengre med 
TECEone, med høy driftskomfort og veldesignede funksjoner 
for enkel rengjøring.

Enkel dusjfunksjon



Garantert kvalitet!

TECEone oppfyller kravene i  
DIN EN 1717 og EN997. 

Det integrerte sikkerhetssystemet for beskyttelse av drikke-
vann i TECEone oppfyller kravene i DIN EN 1717. TECEone kan 
dermed tilkobles direkte til varmt og kaldt vann. WC-skålen og 
toalettsetet oppfyller standardene i DIN EN 997.

Enkel i bruk
Vi liker enkel teknikk. Derfor har vi fokusert på det 
vesentlige med TECEone -  effektiv, sikker og frem-
for alt enkel installasjon og vedlikehold.

Mindre teknikk,  
mer sikkerhet

En design 
Tre nivåer av ren glede

Ethvert toalett i huset må ikke være et dusjtoalett. 
Men toalettdesignen skal gjerne følge en rød tråd i 
alle husets baderom. Derfor er TECEone designet 
som en toalett-familie.



Sortiment

«Ingen elektrisitet, ingen  
komplisert elektronikk,  
enkel installasjon!»  

Produktfordeler
• Ingen vanntank, ingen elektrisk 

tilkobling
• Enkel installasjon og vedlikehold
• Intuitiv drift med kun to reguleringer
• Kompakt størrelse
• Tidløs og elegant design
• Attraktiv pris-ytelse-forhold

TECEone er annerledes
Vi endrer spillereglene med TECEone: Takket være dusj- 
funksjonen uten elektronikk er den enkel å installere. TECEone 
er også intuitiv og enkel å bruke. Den er stilren og  
kompakt slik at den passer i alle baderom.

3 Individuell regulering av 
temperatur

Individuell regulering av 
vannmengde

1

Dusjarmen forlenges under  
vanntrykk

2

Tilkobling for varmt og kaldt 
vann

4
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For mer informasjon, besøk 
www.tece.no

Dette er TECEone
Rimless toalettskål med integrert dusj-
funksjon for bekvem rengjøring med vann. 
Finnes også uten dusjfunksjon.

Sortiment

TECEone toalettsete

Toalettsete med lokk, 
passer TECEone toalettskål. 
Må bestilles separat.

NRF 6122454

TECEone toalettskål med 
dusjfunksjon  
 
NRF 6122452

Tilbehør

Dusjmunnstykke
 
TECEONE dusjmunnstykke finnes i fire 
forskjellige versjoner for ulik  intensitet 
og vinkel på dusjstrålen.

„standard“ 75° „standard“ 90°

„standard“ 75°

75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°

„standard“ 75°

75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°

TECEone dusjstavkappe 3 x "standard" 75°
Best.-Nr. 9820403

TECEone dusjstavkappe 3 x "standard" 90°
Best.-Nr. 9820404 

TECEone dusjstavkappe 3 x "medium"90°
Best.-Nr. 9820405 
 
TECEone dusjstavkappe 3 x "small"90°
Best.-Nr. 9820406

TECEone toalettskål 
(uten dusjfunksjon) 
 
NRF 6122757


