
Przyciski uruchamiające 
TECE – kompletny asortyment
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TECEambia

Wykonane z najwyższej jakości materiału przyciski uruchamiające TECEambia, dostępne zarówno w wersji 
pojedynczej jak i podwójnej, dzięki swym eleganckim, klasycznym  kształtom oraz niewielkim wymiarom 

harmonijnie dopasowują się  do każdej łazienki. Antybakteryjna płytka zawierająca jony srebra hamujące 
rozwój bakterii już w fazie wzrostu, spełnia najwyższe wymagania z zakresu higieny i stanowi idealne 

rozwiązanie dla toalet publicznych.
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TECEambia

Przyciski uruchamiające do WC wykonane z tworzywa sztucznego, 
przeznaczone do spłuczek TECE. Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry.
Wymiary – 214 x 152 x 22 mm

Przyciski uruchamiające do pisuaru, wykonane z tworzywa sztucznego, 
przeznaczone do spłuczek TECE.
Wymiary – 100 x 120 x 15 mm

Przyciski uruchamiające do WC - technika spłukiwania 
dwoma ilościami wody
 1 Biały         9.240.200  
 2 Biały antybakteryjny 9.240.240
 3 Pergamon 9.240.201  
 4 Chrom matowy 9.240.225  
 5 Chrom połysk 9.240.226  
 6 Ramka chrom matowy, przyciski chrom połysk  9.240.253  
 7 Ramka chrom połysk, przyciski chrom matowy 9.240.254

Przyciski uruchamiające do WC - technika spłukiwania 
jedną ilością wody
 8 Biały         9.240.100  
 9 Biały antybakteryjny 9.240.140
 10 Pergamon 9.240.101  
 11 Chrom matowy 9.240.125  
 12 Chrom połysk 9.240.126  

Przyciski uruchamiające 
do pisuarów
 13 Biały         9.242.100
 14 Biały antybakteryjny 9.242.140
 15 Pergamon 9.242.101
16 Chrom połysk 9.242.126
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TECEplanus

TECEplanus to seria  przycisków uruchamiających ze stali szlachetnej, do zastosowania zarówno w dużych 
obiektach w sektorze publicznym jak i w budownictwie mieszkaniowym. Ergonomiczna budowa umożliwiająca 
łatwy dostęp do wnętrza urządzenia gwarantuje komfort serwisowania. Solidne wykonanie i niski poziom 

hałasu podczas użytkowania to nie jedyne zalety TECEplanusa - dzięki zamontowanej we wnętrzu przycisku  
śrubie jest on doskonale zabezpieczony przed kradzieżą.
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TECEplanus

Przyciski uruchamiające do WC wykonane ze stali szlachetnej, przeznaczone do spłuczek TECE. 
Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry.
Wymiary – 214 x 144 x 15 mm

Przyciski uruchamiające do pisuaru, wykonane ze stali szlachetnej, przeznaczone do spłuczek TECE. 
Wymiary – 100 x 120 x 15 mm

Przyciski uruchamiające do WC - technika spłukiwania 
dwoma ilościami wody
 1 Biały         9.240.322   
 2 Stal szlachetna szczotkowana 9.240.320
 3 Stal chromowa (połysk) 9.240.321  
Przyciski uruchamiające do WC - technika spłukiwania 
jedną ilością wody
 4 Biały         9.240.312   
 5 Stal szlachetna szczotkowana 9.240.310
 6 Stal chromowa (połysk) 9.240.311

Mechanizmy spłukujące elektroniczne do WC, 
zasilane bateryjnie 6 V
 7 Stal szlachetna szczotkowana 9.240.350   
 8 Stal chromowa (połysk) 9.240.351
 9 Biały (połysk)         9.240.361

Mechanizmy spłukujące elektroniczne do WC, 
zasilane 230/12 V
 10 Stal szlachetna szczotkowana 9.240.352   
11 Stal chromowa (połysk) 9.240.353
 12 Biały (połysk)         9.240.362

Przyciski uruchamiające 
do pisuarów
 13 Biały (matowy)        9.242.312
 14 Stal szlachetna szczotkowana 9.242.310
 15 Stal chromowa (połysk)  9.242.311

Mechanizm spłukujący elektroniczny 
do pisuaru, zasilanie bateryjne 6V
 16 Stal szlachetna szczotkowana 9.242.350
 17 Stal chromowa (połysk)  9.242.351
18 Biały (matowy)   9.242.354
19 Biały (połsyk)   9.242.356

Mechanizm spłukujący elektroniczny
do pisuaru, zasilanie 230/12V
 20 Stal szlachetna szczotkowana 9.242.352
 21 Stal chromowa (połysk)  9.242.353
22 Biały (matowy)  9.242.355
23 Biały (połysk)   9.242.357
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TECEloop 
asortyment modułowych przycisków spłukujących ze szkła do WC.

Płytka z przyciskami Obudowa ze szkła Kompletny przycisk spłukujący

Nowe możliwości – z TECEloop wszystko jest możliwe. Zakres kolorów i możliwych kombinacji 
oferowanych przez TECE sprawia, że jest z czego wybierać.

Modułowy system TECEloop składa się z 8 wersji przycisków i 13 płytek, 
dając 104 możliwe kombinacje kolorystyczne.
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Obudowy ze szkła TECEloop do WC
 1 płytka szklana, miętowa zieleń         9.240.670
 2 płytka szklana, biała 9.240.671
 3 płytka szklana, asis zieleń 9.240.672
 4 płytka szklana, pomarańcz         9.240.673
 5 płytka szklana, czarny 9.240.674
 6 płytka szklana, szary marmur 9.240.675
 7 płytka szklana, srebrno-szary         9.240.676
 8 płytka szklana, niebiesko-szary 9.240.677
 9 płytka szklana, kawowy brąz 9.240.678
 10 płytka szklana, rubinowa czerwień    9.240.679  
11 płytka szklana, kość słoniowa 9.240.680
12 płytka szklana, lustrzana 9.240.683
13 płytka szklana, trawiasta zieleń 9.240.685

TECEloop – system modułowy
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Płytki z przyciskami TECEloop do WC
 1 przyciski białe 9.240.663  
 2 przyciski białe antybakteryjne 9.240.664  
 3 przyciski chrom matowy 9.240.665
 4 przyciski chrom połysk 9.240.666  
 5 przyciski czarne 9.240.667  
 6 przyciski złote 9.240.668  
 7 przyciski stal szlachetna szczotkowana 9.240.669  
 8 przyciski pergamon 9.240.684  

TECEloop – system modułowy
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TECEloop

TECEloop to bogaty asortyment przycisków spłukujących do WC i pisuaru, wykonanych 
z tworzywa sztucznego lub szkła, łączący w sobie uniwersalność formy, najwyższą jakość 

oraz prostotę obsługi. Ramka na płytki pozwalająca na regulację głębokości montażu daje możliwość 
zabudowy przycisku w płaszczyźnie ściany, co sprawia, iż TECEloop w elegancki i dyskretny sposób

integruje się z przestrzenią łazienki.
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TECEloop szkło

Przyciski uruchamiające do WC, wykonane ze szkła, przeznaczone do spłuczek TECE. 
Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry.
Wymiary – 220 x 150 x 11 mm

Przyciski uruchamiające do pisuaru, wykonane ze szkła, przeznaczone do spłuczek TECE.
Wymiary – 104 x 124 x 11 mm

Przyciski uruchamiające WC - szkło
 1 Szkło białe, przyciski białe         9.240.650
 2 Szkło białe, przyciski chrom matowy 9.240.659
 3 Szkło białe, przyciski chrom połysk 9.240.660
 4 Szkło zielone, przyciski białe 9.240.651
 5 Szkło zielone, przyciski chrom matowy 9.240.652
 6 Szkło zielone, przyciski chrom połysk 9.240.653
 7 Szkło czarne, przyciski białe 9.240.654
 8 Szkło czarne, przyciski chrom matowy 9.240.655
 9 Szkło czarne, przyciski chrom połysk 9.240.656
 10 Szkło czarne, przyciski czarne 9.240.657
 11 Szkło czarne, przyciski złote 9.240.658

Przyciski uruchamiające do pisuarów - szkło
12  Szkło białe, przycisk biały 9.242.650
13  Szkło białe, przycisk chrom matowy 9.242.659
14  Szkło białe, przycisk chrom połysk 9.242.660
15  Szkło zielone, przycisk biały 9.242.651
16  Szkło zielone, przycisk chrom matowy 9.242.652
 17  Szkło zielone, przycisk chrom połysk 9.242.653
 18  Szkło czarne, przycisk biały 9.242.654
19  Szkło czarne, przycisk chrom matowy 9.242.655
20  Szkło czarne, przycisk chrom połysk 9.242.656
21   Szkło czarne, przycisk czarny 9.242.657
 22  Szkło czarne, przycisk złoty 9.242.658

Ramka montażowa TECEloop - służy do montażu przycisku uruchamiającego zlicowanego 
z płytką ścienną.
Ramka do zabudowy – WC         9.240.649 (chrom połysk), 9.240.646 (biała), 
    9.240.647 (czarna), 9.240.648 (pozłacana)
Ramka do zabudowy – pisuar   9.242.649 (chrom połysk), 9.242.648 (pozłacana)
    9.242.646 (biała), 9.242.647 (czarna)
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TECEloop tworzywo sztuczne

Przyciski uruchamiające do WC, wykonane z tworzywa sztucznego. 
Wymiary – 216 x 145 x 6 mm
Przyciski uruchamiające do pisuaru, wykonane z tworzywa sztucznego. 
Wymiary – 100 x 120 x 6 mm

Przyciski uruchamiające do WC –
-- tworzywo sztuczne
 1 Biały 9.240.600
 2 Biały, przycisk chrom połysk 9.240.627
 3 Biały, antybakteryjny 9.240.640
 4 Pergamon 9.240.601
 5 Chrom matowy 9.240.625
 6 Chrom połysk 9.240.626
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Przyciski uruchamiające do pisuarów –
– tworzywo sztuczne 
 7 Biały 9.242.600
 8 Biały, przycisk chrom połysk 9.242.627
 9 Biały, antybakteryjny 9.242.640
 10 Pergamon 9.242.601
 11 Chrom matowy 9.242.625
 12 Chrom połysk 9.242.626



21



22



23

TECEsquare

TECEsquare to nowa seria przycisków uruchamiających do WC. Ekstrapłaska płytka przycisków 
metalowych oraz możliwość zabudowy przycisków TECEloop ze szkła zlicowanych z powierzchnią 

ściany gwarantuje perfekcyjną integrację z architekturą łazienki.
TECEsquare to kolekcja ekskluzywnych przycisków uruchamiających pasujących do wszystkich 

spłuczek firmy TECE.

spłuczka TECE – pasuje zawsze….
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TECEsquare metal

TECEsquare ze stali szlachetnej – nominowany do nagrody Design Republiki Federalnej 
Niemiec 2010 i wyróżniony nagrodą Design-Plus. 
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TECEsquare metal

Przyciski uruchamiające do WC wykonane z metalu, przeznaczone do spłuczek TECE. 
Montaż na ścianie odbywa się za pomocą specjalnej ramki montażowej. Widoczna pozostaje tylko 
ekstrapłaska płytka ze stali szlachetnej (wysokość zabudowy 2 mm)

Przyciski TECEsquare ze stali szlachetnej pokryte są specjalną nieścieralną warstwą zabezpieczającą 
przed pozostawianiem odcisków palców.

Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry. 
Wymiary 240 x 170 x 2 mm

1. TECEsquare stal szlachetna szczotkowana   
    9.240.810
2. TECEsquare chrom połysk    9.240.811
3. TECEsquare biały     9.240.812

1

Montaż TECEsquare metal 
możliwy wyłącznie z ramką 
Ramka montażowa do WC 
– nr katalogowe 9.240.646 
– 9.240.649

TECEsquare 
metal

ramka 
montażowa

spłuczka 
TECE

2

3



TECEsquare szkło – montaż zlicowany z powierzchnią ściany
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TECEsquare szkło 
Z opcją montażu jednopłaszczyznowego

TECEsquare – szkło białe, przyciski białe
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TECEsquare szkło

Przyciski uruchamiające do WC, wykonane ze szkła, przeznaczone do spłuczek TECE.
TECEsquare ze szkła mogą być montowane na ścianie w sposób tradycyjny lub jednopłaszczyznowo 
za pomocą ramki montażowej do WC

Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry
Wymiary 220 x 150 x 11 mm

 1  Szkło białe, przyciski białe 9.240.800
 2  Szkło białe, przyciski stal szlachetna szczotkowana 9.240.801
 3 Szkło białe, przyciski chrom połysk 9.240.802
 4  Szkło zielone przyciski białe 9.240.803
 5  Szkło zielone, przyciski stal szlachetna szczotkowana 9.240.804
 6 Szkło zielone, przyciski chrom połysk 9.240.805
 7  Szkło czarne, przyciski stal szlachetna szczotkowana 9.240.806
 8 Szkło czarne, przyciski chrom połysk 9.240.807
 9  Szkło czarne, przyciski złote 9.240.808
 10  Szkło czarne, przyciski czarne 9.240.809
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Armatura WC

Armatura WC firmy TECE  to pełen harmonii design, innowacyjna technika i niezawodne działanie. 
Tym z Państwa, którzy przywiązują wagę do wzornictwa i wysokiej jakości, oferujemy uzupełnienie armatury 

łazienkowej o obrotowy mechanizm spłukujący , pozwalający utrzymać całą łazienkę w jednym stylu. 
Spłukiwanie wyzwalane jest mechanicznym obrotem. Kierunkiem obrotu użytkownik sam określa ilość 

spłukiwanej wody ( w wersji pełnej lub oszczędnościowej). 
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Firma: Jado 
Seria: Lighthouse

Firma: Jado
Seria: Glance, Geometry, IQ

Firma: Emco 
Różne serie

Firma: Emco 
Różne serie
 

Firma: Dornbracht 
Różne serie

Firma: Oras
Seria: II Bagno Alessi by Oras

Firma: Hansa 
Seria: Designo

Firma: Hansa 
Seria: Murano
 

Firma: Kludi 
Seria: Kido

Firma: Kludi 
Seria: Amphora

Firma: Kludi 
Seria: JOOP

Firma: SAM 
Seria: Way
 



33

Armatura WC

Armatura WC funkcjonuje jak szlachetne baterie łazienkowe o doskonałym komforcie obsługi – obrót 
zamiast wciśnięcia.

Jeden element uruchamiający daje możliwość realizacji funkcji jedno – i dwudzielnego spłukiwania.

Armatura WC pasująca do standardowych spłuczek podtynkowych TECE jest oferowana przez 
renomowanych producentów:
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Zaplecze techniczne – uniwersalna technika spłukiwania

Wszystkie przyciski uruchamiające 
TECE są dopasowane do spłuczek 
TECE i pasują do wszystkich wariantów, 
również przy niższej wysokości zabudowy 
lub wersji uruchamianej od góry. System 
stelaży TECEprofil jest tak wytrzymały, 
że z łatwością sprosta obciążeniu WC 
ciężarem 400 kg.

Spłuczka podtynkowa TECE –
kompletnie zmontowana –
po prostu zainstalować i gotowe

  Oszczędzająca wodę technika 
spłukiwania jedną lub dwoma 
ilościami wody (6/3 l lub 9/3 I)

  10-cio litrowy bezpieczny zbiornik, 
gwarantujący zawsze wystarczającą 
ilość wody

  Kompatybilny z powszechnie 
używanymi częściami zamiennymi

  Wytłumiony mechanizm spełnia 
normy dotyczące izolacji dźwiękowej 
DIN 4109

Uniwersalna spłuczka podtynkowa 
TECEprofil z zaworem 
podtynkowym

  Spłuczka ciśnieniowa – uniwersalny 
moduł do uruchamiania ręcznego 
i elektronicznego

  Trzy możliwości regulacji spłukiwania 
ręcznego

  Uruchamianie elektroniczne – 
szerokie możliwości programowe przy 
użyciu klucza magnetycznego

  Bogaty asortyment przycisków 
uruchamiających
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TECEplanus – elektronika do WC 
kompatybilna ze wszystkimi spłuczkami 
TECE, uruchamianymi od przodu

  Dostępne z zasilaniem bateryjnym 
lub sieciowym

  Wysokowydajna bateria wystarcza na 
25 000 cykli spłukiwania

  Sterowanie podczerwienią 
(elektronika dla WC)

  Sterowanie za pomocą przycisku 
elektrycznego montowanego 
na poręczy w wersji przewodowej
lub bezprzewodowej

Płytka osłonowa z zamontowanym siłownikiem 
przeznaczonym do współpracy z modułem elektroniki 
uruchamianej na podczerwień, jak również przyciskiem 
elektrycznym.

Moduł elektroniki do WC TECEplanus z czujnikiem 
podczerwieni. Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania. 
Zasilanie odbywa się bateryjnie lub z sieci.

Zdalne uruchamianie WC z pozycji przycisku 
elektrycznego zamontowanego na poręczy. 
Zasilanie odbywa się bateryjnie lub z sieci.

6 V

230/12 V

6 V

230/12 V
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TECEprofil – Stelaże podtynkowe

Dzięki TECEprofil można w przeciągu 
krótkiego czasu wybudować łazienkę 
z powierzchnią ścian gotową do 
kładzenia płytek.

  Krótki czas trwania remontu
  Instalacja bez zbędnych hałasów

i brudu
  Łatwe wyrównanie tolerancji 

budowlanych – szczególnie istotne 
w starszych budynkach

  Zabudowa szklanych płytek 
TECEloop w płaszczyźnie ściany, 
w standardowym module suchej 
ściany

Budowa łazienki z TECEprofil – w trakcie ... ... i po
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Do wszystkich przycisków uruchamiających TECE:

Stelaż WC TECEprofil ze spłuczką 
podtynkową TECE, wysokość 
zabudowy 1120 mm.
Do zabudowy w ściance TECEprofil, 
uruchamianie od przodu. 
Nr katalogowy 9.300.300

Stelaż WC TECEprofil ze spłuczką 
podtynkową TECE, wysokość 
zabudowy 820 mm.
Do zabudowy w ściance TECEprofil, 
uruchamianie od przodu i od góry. 
Nr katalogowy 9.300.001

Stelaż   TECEprofil   do   pisuaru 
z obudową spłuczki TECE.
Do zabudowy w ściance TECEprofil. 
Możliwość instalacji ręcznych 
i elektronicznych systemów 
uruchamiających. 
Nr katalogowy 9.320.308

Spłuczka podtynkową TECEbox,
wysokość zabudowy 1060 mm.
Do zabudowy w murowanej ściance 
przed masywną ścianą. 
Uruchamianie od góry. 
Nr katalogowy 9.370.000
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TECEprofil – Inteligentne instalacje

Spłuczki i przyciski uruchamiające systemu TECEprofil, stanowią tylko niewielką część całego 
asortymentu TECE. Firma TECE jest również producentem i dystrybutorem elastycznych systemów 
instalacji sanitarnych i grzewczych – TECEflex.

Dzięki rynnie odpływowej TECEdrainline otwierają się całkiem nowe możliwości kształtowania 
kabin prysznicowych zabudowanych na równi z podłogą.
Wysoka zdolność odprowadzania wody, mnogość możliwości zabudowy oraz zróżnicowany design 
rusztów czyni TECEdrainline niezastąpionym w zakresie ekskluzywnego designu łazienki.
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TECE Sp. z o.o.
57-100 Strzelin
ul. Wroc³awska 61
Centrala  71  38 39 100
Logistyka  71  38 39 114
 71 38 39 115
 71 38 39 116
Fax  71  38 39 101
e-mail: tece@tece.pl, 
http://www.tece.pl


