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Nu ännu enklare att installera  
Är du bekant med WC-fixturer från TECE? Upptäck 
många nya funktioner som gör installationen 
ännu snabbare och enklare. TECE "Easy Fit" 
snabbmontering av spolknappen! 

ALLTID DEN WC-FIXTUR DU 
BEHÖVER FÖR DITT PROJEKT
Med TECE WC-fixturer hittar du utmärkt spolteknik redo  
för installation. Alltid den lösning som passar ditt projekt.



TECE WC-fixturer är kompatibla med 
mer än 200 TECE spolknappar. 

200
Du kommer garanterat att hitta den spolknapp 
som passar din kunds behov. Det bästa: Alla 
mekaniska och elektroniska TECE spolknappar 
är utbytbara oavsett år och serie.



Installation framför en 
massiv vägg

Montering i TECEprofil installationsvägg

Installation i reglar 
av trä eller metall 

För varje monteringssituation
Oavsett om det är i TECEprofil installationsvägg, 
i metall- eller träreglar eller framför en solid vägg: 
TECEprofil WC-fixtur kommer garanterat alltid att passa 
ditt projekt. 
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"Badrummet är alltid annorlunda. 
Men det jag behöver är alltid 
detsamma: Spolteknik som jag 
kan lita på och som hänger med.“ 

NYHET

98
0

 m
m

 k
on

st
ru

kt
io

ns
hö

jd

Speciellt för träkonstruktioner
Tack vare den slitstarka PVC-påsen runt cisternen och 
spolröret behövs inte något tätskikt bakom fixturen  
i väggen. Nyhet: nu även med en höjd på 980 mm.





TECEprofil WC-fixtur med Safetybag av åldersbeständig PVC 
finns i höjderna 1 120/980/820 mm.

Helt enkelt tätt: TECE Safetybag omger 
spolröret och spolcisternen och vid 
eventuellt läckage rinner vattnet ut 
under WC-skålen i badrummet. På detta 
sätt förblir träkonstruktionen i väggen 
skyddad.

TECEprofil WC-FIXTUR MED 
SAFETYBAG
Inte bara nytt, utan helt enkelt bättre: TECEprofil WC-fixtur 
med Safetybag kan säkert och effektivt byggas in direkt i 
väggkonstruktionen. Tätskikt bakom fixturen i väggen är inte 
nödvändigt!

Produktfördelar
• Testad och godkänd med 14 

tätskiktssystem

• Kompatibel med alla TECE spolknappar

• Lämplig för all vägghängd WC-keramik 
(EN 33:2011)

• Anpassad till Branschregler Säker 
Vatteninstallation 2021:1

• 25 års funktions- och reservdelsgaranti

•  Tillgängligt i höjderna 820 mm, 980 mm 
och 1 120 mm



UTRYMMESBESPARANDE, 
ENKELT, SÄKERT! 
Tack vare Safetybagen kan modulen byggas in direkt i 
väggkonstruktionen. Tätskikt bakom fixturen? Utgår!

Övertygande enkelt
Med konventionella WC-fixturer måste känsliga 
träkonstruktioner skyddas genom en komplex tätning runt 
hela modulen i väggen. Med Safetybag behöver du bara ett 
tätskikt framför väggen. 

1  WC-modulen TECEprofil med Safetybag är fixerad och 
försedd med rör i träkonstruktionen.

2  Safetybag-flänskragarna dras ut utanför väggskivan.
3  Folielim appliceras på flänskragarna enligt tillverkarens 

anvisningar.
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Testad täthet 
TECEprofil WC-fixtur med Safetybag har testats och godkänts 
med 21 tätskiktssystem: Alfix, Centro, LIP, CC Höganäs, Mira, 
Mapei, PCI, Schönox, Bostik, Weber, Ardex, Casco, FF Kakel, 
Kiilto, Kullfärg FME, Adda, Biltema, Impervius, GKHero Pro, 
Zebra och Sopro. Vattentätheten verifieras genom testning 
enligt ETAG 022. 
 
Du hittar en uppdaterad översikt över alla godkända system 
på tece.se.

Det måste passa 
Tätningen är bara riktigt tät om alla material är samordnade. 
Därför har vi testat mer än tjugo olika tätskiktssystem med 
TECE Safetybag. Så att du alltid kan vara säker på att dina 
tätskiktsprodukter är kompatibla. 





Beprövad teknik – ännu bättre i hanteringen
Hur kan vi göra det ännu smidigare, bättre, enklare? Vi ställer oss hela tiden denna fråga. Resultatet?  
Den nya TECE Uni-cisternen med Easy Fit-uppdateringen.

Bevisat bra: Med klick-väggfästet kan fixturen 
snabbt och enkelt fästas på väggen och riktas in. 

Uppdatering
• Easy Fit verktygsfri snabbmontering för 

spolknappar 

• Kakelmall med "blixtlåsfunktion": kapning 
utan verktyg

• Tomrör för universell anslutning av 
duschtoaletter 

Bra och beprövad
• Kan kombineras med alla TECE 

spolknappar

• 10 liters säkerhetstank – för direkt 
efterspolning (utan att vänta)

• Universal WC-fixtur för all WC-keramik

• Certifierad enligt DIN EN 14055

Snabb montering: Det nya skyddslocket för 
cisternen kan öppnas utan verktyg och gör det 
enklare än någonsin att installera spolknappen. 
Kompatibiliteten bibehålls – oavsett vilken serie, 
oavsett år!

TECEprofil WC-FIXTUR MED 
UNI-CISTERN 2.0
Enkel montering på en ny nivå: Med alla vanliga bra 
funktioner och nya funktioner som gör installationen 
ännu enklare.



Passar för framtiden
Med den uppdaterade WC-fixturen kan elektroniska 
duschtoaletter enkelt eftermonteras. Vattenslangen för 
duschfunktionen dras säkert in i cisternen via ett tomrör. 
En kopplingsdosa är integrerad för strömförsörjning av 
elektroniska spolknappar eller duschtoaletter. 
WC-fixturen kan naturligtvis även utrustas med ett 
uppgraderingset för den strömlösa duschtoaletten 
TECEone, som beställs separat.

Tas bort med ett ”zip”
Ingen vass kniv, ingen vass brytkant: Med den nya Uni-cisternen sitter kakelmallen i en 
installationstunnel med blixtlåsfunktion. Väggen har väggbeklädnad fram till installationstunneln. 
Kakelmallen kan enkelt tas bort och dras av på önskat djup med ett "zip". Farliga frihandsskärningar 
är inte nödvändiga.

EN ÖVERBLICK: 
UPPGRADERINGEN FÖR  
UNI-CISTERNEN
Vår multitalang fungerar nu ännu bättre under 
installationen – tack vare smarta uppgraderingar  
som gör installationen enkel. 



Montera spolknappen – snabbare än någonsin!
Snabbare till målet: Med Easy Fit kan spolknappen installeras 
enklare än någonsin. Utan efterjustering eller mätning. Sätt 
i skruvarna, tryck igenom och dra åt dem med några varv – 
monteringsramen sitter redan stadigt på cisternen.  
Pinnbultarna trycks då endast in och fixeras med en rotation 
på 45 grader. Detta sparar inte bara nerver utan också cirka 
två tredjedelar av arbetstiden!

Skalskydd när det är som bäst
Det nya frigolitskalet skyddar inte bara spolrör och 
avloppsrör, det skyddar även anslutningsytan för el och 
duschtoalett och är lätt att kakla med bara några raka 
snitt. De gängade stängerna för finmontering finns i 
frigolitskalskyddet, redo att användas och skyddade från 
smuts. 
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FÖRDEL I SYSTEMET 
TECEprofil-familjen – WC-fixturer för alla byggprojekt. 

6  Bidéfixtur för vägghängd bidé, konstruktionshöjd 1 120 mm
7  Urinlfixtur med spolventil U1
8  Urinlfixtur med spolventil U2
9  Tvättställsfixtur, Konstruktionshöjd 1 120 mm

 1  WC-fixtur med Uni-cistern Konstruktionshöjd 1 120 mm
2  WC-fixtur med Uni-cistern, Konstruktionshöjd 980 mm 
3  WC-fixtur med Uni-cistern, Konstruktionshöjd 820 mm
4  WC-modul med Uni-cistern, Konstruktionshöjd 750 mm
5  HWC WC-fixtur med Uni-cistern, konstruktionshöjd 1 120 mm

I TECEprofil-sortimentet finns WC-fixturer för alla byggsituationer.  
För montering i TECEprofil installationsvägg, framför en solid eller lätt vägg eller i metall- och träreglar. 
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Ny konstruktionshöjd, nya 
möjligheter
Den totala höjden på WC-fixturer är inte 
bara viktig för snedtak, takkupor eller 
framför fönster. Även ur designsynpunkt 
är höjdskillnader inte alltid önskvärda i 
ett badrum. Med den nya WC-fixturen 
TECEprofil med en totalhöjd på endast 
750 mm slipper du en nivåskillnad 
mellan toalett och tvättställ.

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.

Idealt i   kombi-
nation med 
bänkskivor.
Bara 750 mm
hög!





TECEbase WC-FIXTUR
Den praktiska WC-fixturen TECEbase för projekt kan installeras 
snabbt och säkert. Nu ännu bättre tack vare nya uppgraderingar 
för installation och driftsättning.

Maximal säkerhet, maximal komfort  
Skyddslocket förhindrar att smuts tränger in och 
kan öppnas utan verktyg.  Smidigare montering 
av pinnbultarna och en förstorad kabelkanal för 
elektronik gör det enklare att montera mekaniska 
och elektroniska spolknappar.

Säkert fäste  
Förbättrad fixering för avloppsböj underlättar installationen  
av avloppanslutningen.

Det är nytt!
• Förbättrat skyddslock

• Kompatibel med alla TECE spolknappar

• Easy Fit snabbmontering för spolknappar

• Optimerad fixering för avloppsböj

NYHET
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 1 Duscharmen åker ut med hjälp av vattentrycket. 
Duschmunstyckena finns i fyra versioner, med 
varierande intensitet och läge på duschstrålen.

2 Temperaturreglage
3 Vattenreglage
4 Självrengöring av duscharmen

med dusch-
funktion kall

med dusch-
funktion  
kall/varm

utan dusch-
funktion

TECEone – TOALETT MED 
DUSCHFUNKTION
Fräschhet - enkelt och bekvämt

Hygienisk fräschör, utan ström. Med TECEone kommer det varma vattnet 
för duschfunktionen direkt från varmvattenröret. Tack vare en strömlös och 
okomplicerad teknik är duschtoaletten både enkel att installera och serva.

Upptäck hela TECEone-familjen: 



ETT URVAL AV MÅNGFALD
TECE erbjuder mer än 200 olika spolknappar i ett brett 
urval av material, former och funktioner. 

TECElux Mini
Den raffinerade glasytan med 
ett sensorfält som aktiverar 
spolningen beröringsfritt, blir 
ett vägledande ljus på natten. 

TECEsquare
Högkvalitativa material i den 
mest utsökta formen. Denna 
spolknapp för dubbelspolning 
finns både i rostfritt stål och i 
glas. 

TECEvelvet och  
TECEfilo-Velvet
TECEvelvet är en helt ny 
typ av spolknapp. Ultramjuk 
beröring, supermatt utseende 
och resistent mot fingeravtryck, 
repor och rengöringsmedel.

TECEloop
Som komplett spolknapp eller 
som delar i ett modulsystem. 
Med TECEloop kan du få mer 
än hundra möjliga utseenden 
genom kombinationen av 
olika material och färger på 
bakstycken och knappar.

TECEsolid WC-elektronik
TECEsolid är en robust och 
vattenbesparande spolknapp 
för offentliga utrymmen. 
Beröringsfri - en innovativ 
sensor aktiverar spolningen på 
ett tillförlitligt sätt.

TECEfilo
Den smala urinalspolknappen 
med sensorfunktion. Ensam 
eller som den perfekta 
följeslagaren till våra 
spolknappar TECEsquare och 
TECEnow.

TECEloop modulsystem består 
av elva bakstycken och nio 
knappar.



TECEnow
Med breda kanter: generösa 
knappar i en extra platt ram 
kännetecknar TECEnows 
moderna utseende.

TECEsolid och TECEfilo-Solid
Puristisk design, robust 
installation, attraktivt pris 
– egenskaper som gör 
spolknappen TECEsolid 
speciellt intressant för 
användning i offentliga 
utrymmen.

TECEplanus
Idealisk för speciella 
utmaningar: den robusta 
spolknappen i rostfritt stål för 
offentliga utrymmen. Finns 
med manuell spolning eller i 
en kombination med manuell 
spolning och sensorfunktion.

TECEambia
Den första spolknappen från 
TECE – och fortfarande aktuell: 
TECEambia-spolknappen för 
enkel- eller dubbelspolning.

Allt går bra!
Alla TECE spolknappar är kompatibla med WC-fixturerna från TECE - oavsett serie, oavsett år!  
Detta garanterar vi även för cisterner och spolknappar med och utan Easy Fit.

Kombinationer med och utan Easy Fit. Så lyckas du med monteringen!

Montering med och utan 
Easy Fit: Så fungerar det! 
Se mer på TECEs YouTube-
kanal. 

till 2020

till 2020

från 2021

+

+

från 2021

easynew
fit ✓

easynew
fit ✓



För mer information, besök:
www.tece.se

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

TECEprofil WC-fixtur med Safetybag Beskrivning RSK nr.

TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern 
och Safetybag, konstruktionshöjd 1 120 mm

RSK 800 02 23

TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern  
och Safetybag, konstruktionshöjd 980 mm

RSK 800 02 26

TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern  
och Safetybag, konstruktionshöjd 820 mm 

RSK 800 02 25

TECEprofil WC-fixtur Beskrivning RSK nr.

TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern,  
konstruktionshöjd 1 120 mm

RSK 800 02 73

TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern,  
konstruktionshöjd 980 mm

RSK 800 02 27

TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern,  
konstruktionshöjd 820 mm

RSK 800 02 24

TECEprofil WC-fixtur med Uni-cistern,  
konstruktionshöjd 750 mm

RSK 800 02 68

TECEone WC-keramik Beskrivning RSK nr.

TECEone WC-keramik med duschfunktion, kall-/varmvatten RSK 782 05 38

TECEone WC-keramik med duschfunktion, kallvatten RSK 782 05 44

TECEone WC-keramik RSK 782 05 42

TECEone WC-sits RSK 782 20 02

TECEbase WC-fixtur Beskrivning RSK nr.

TECEbase WC-fixtur med Uni-cistern,  
konstruktionshöjd 1 120 mm

RSK 800 02 44
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