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Opis produktu TECE profil

Technika zabudowy przedściennej TECEprofil
TECEprofil jest sprawdzonym od lat systemem zabudowy przedściennej.
Wyznaczająca trendy technika montażu z użyciem kształtownika
i złączy kątowych jest, jak każdy dobry pomysł, prosta i praktyczna i nie zmieniła się przez wszystkie lata.
Za pomocą 4 podstawowych elementów konstrukcyjnych można
zrealizować również wyszukane projekty łazienek. Tym samym
fantazja inwestora i projektanta jest niemal nieograniczona.

TECEprofil – zalety systemu:





czystszy i szybszy od tradycyjnego budowania na mokro
gwarancja z jednej ręki
optymalna izolacja dźwiękowa
„system otwarty” - moduły WC ze spłuczką firmy TECE

TECEprofil – zalety montażowe:




duża tolerancja wymiaru przy przycinaniu kształtowników
na określoną długość
łatwy montaż bez specjalnych narzędzi
wyrównanie tolerancji budowlanych za pomocą kątowników
mocujących

Technika spłukiwania TECE armatura toalety z mechanizmem obrotowym
Dlaczego wymagające wzornictwo łazienkowe ma się kończyć
na przycisku spłuczki? Dzięki mechanizmowi obrotowemu firmy
TECE po raz pierwszy możliwe jest wykonanie również przycisku
uruchamiającego spłukiwanie toalety we wzornictwie wysokiej
jakości serii armatury.

Armatura toaletowa – pomysł seryjny
Mechanizm obrotowy toalety firmy TECE maskowany jest przez zaślepkę
i przycisk uruchamiający spłuczkę dostarczane przez producentów armatury,
dopasowane do wzornictwa osprzętu.

Producenci armatury - partnerzy firmy TECE

Każda armatura toaletowa działa jak szlachetna armatura
łazienkowa z wysokiej jakości komfortem obsługi - obrót zamiast
naciśnięcia.
Po raz pierwszy jeden jedyny element włączający umożliwia tym
samym realizację funkcji dwóch ilości.
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TECEprofil Podstawowe elementy konstrukcyjne systemu

Kształtownik stalowy TECEprofil
Do wykonania konstrukcji nośnej do zamocowania elementów
konstrukcyjnych systemu TECEprofil.
Ze stali walcowanej, spawany, ocynkowany.

Nr Kat.
9.000.000

Łącznik kątowy TECEprofil
Do kątowego połączenia kształtowników TECEprofil.
Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej.
Śruba z łbem o gnieździe sześciokątnym M3.

Nr Kat.
9.010.002

Kątownik mocujący TECEprofil
Do zamocowania kształtowników TECEprofil do bryły budynku.
Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej,
łącznie z elementami mocującymi.

Nr Kat.
9.030.002

Podwójny element mocujący TECEprofil
Do jednoczesnego zamocowania dwóch kształtowników TECEprofil do bryły budynku.
Dla konstrukcji nośnych o głębokości 140-220 mm. Wstępnie
zmontowany element ze stali ocynkowanej, łącznie z elementami
mocującymi.

Nr Kat.
9.030.011
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do WC

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC
z uruchomieniem z przodu, wysokość stelaża 1120 mm
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod
kątem 45°
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności
10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l
ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na
3/9 l,
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym
regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
 zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2”GW, zamontowany
w spłuczce,
 kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją
DN 90/100 mm,
 pl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami
maskującymi do montażu ceramiki,
 szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk
w płytkach ceramicznych,
W wersji dla osób niepełnosprawnych należy zastosować dodatkowy kpl. wsporników ściennych (np. o nr kat. 9.380.300)
Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki oraz
mocowania górnego do ściany.

Nr katalogowy
9.300.300

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC
z uruchomieniem z przodu, z wyjściem umożliwiającym
podłączenie odciągu zapachów, wysokość stelaża 1120
mm
Wykonanie jak 9.300.300 z przyłączem do odciągu zapachów
Pasujące wentylatory np.:



Maico ER 100
Lunos Skalar-2SG

Nr katalogowy
9.300.003
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do WC

TECEprofil - Stelaż podtynkowy do WC dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką podtynkowa uruchamianą:




przyciskiem spłukującym montowanym na spłuczce lub
przyciskiem elektrycznym montowanym na poręczy lub
za pomocą automatyki bezdotykowej

Służy do montażu dla osób niepełnosprawnych w systemie
TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho).
W skład stelaża wchodzą następujące elementy:
 konstrukcja do montażu wybranych trawersów (nr katalogowe
9.042.010, 9.042.011, 9.042.012, 9.042.013)
 spłuczka podtynkowa uruchamiana elektronicznie o pojemności 10l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na
3/6l ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na 3/4,5; 3/7,5; 3/9l. Stopień wykorzystania podwójnego mechanizmu spłukującego zależy od zastosowanych
zestawów uruchamiających.
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulacją
wysokości w zakresie od 0 – 200 mm
 dwie szpilki z nakrętkami M12 z elementami maskującymi
do montażu ceramiki
 zawór przyłączeniowy z wyjściem 1/2“GW zamontowany
w spłuczce
 kolano odpływowe DN80 z redukcją DN 80/100 mm
 kpl króćców przyłączeniowych (L=300 mm) wraz z zatyczkami
pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki
 szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk
w płytkach ceramicznych
 mocowanie ścienne (4 kpl) o nr kat. 9.380.000
Głębokość zabudowy: 160 – 200 mm
Wymiary stelaża: 1120 x 500 x 160 mm


Komplet nie zawiera elementów uruchamiających spłukiwanie oraz trawersów (nr kat. 9.042.010, 9.042.011,
9.042.012, 9.042.013), które należy dobrać zależnie od
montowanych podpór dla niepełnosprawnych.

Nr katalogowy
9.300.007
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do WC

TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla
niepełnosprawnych; takich producentów jak:




LEHNEN (Evolution)
PBA (4CN4450000, 4CN445000R)
SAM (free line)

Nr katalogowy
9.042.012

TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla
niepełnosprawnych; takich producentów jak:







AMS (A Serie, B Serie)
DEUBAD (Serie Maxima)
EMCO (5785 262 82)
FRELU (10.036.01, 10.037.01, 10.056.00, 10.057.00
10.056.01, 10.057.01, 10.056.02, 10.057.02,
10.056.03, 10.057.03, 10.058.00, 10.058.01,
10.058.02)
LEHNEN (Funktion)

Nr katalogowy
9.042.013

TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla
niepełnosprawnych; takich producentów jak:







ERLAU (Ovalgripp, Rund- u. Wellgripp)
HEWI (Lifesystem, 801/805)
KEUCO (Collection Plan)
LINIDO (LI2601)
NORMBAU (CombiLine, NylonLine, StainlessLine)
PRESSALIT (Care R3016-RF016, R3018-RF018)

Nr katalogowy
9.042.010

TECEprofil® - trawersy montażowe pod uchwyty dla
niepełnosprawnych; takich producentów jak:




ERLAU (Economy, Premium)
FRELU (10.052.00, 10.053.00, 10.052.01, 10.053.01,
10.054.00, 10.055.00, 10.054.01, 10.055.01,
10.074.00, 10.075.00)
LINIDO (LI2603.300)

Nr katalogowy
9.042.011
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do WC

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC ze
spłuczką podtynkową uruchamianą z góry lub z przodu,
wysokość stelaża 980 mm
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy
indywidualnej ( na sucho). Możliwy jest również montaż do
ściany pod kątem 45°
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności
10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l
ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na
3/9 l,
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
 zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2”GW, zamontowany
w spłuczce,
 kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją DN
90/100 mm,
 kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami
maskującymi do montażu ceramiki,
 szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk w płytkach ceramicznych,
 mocowanie górne do ściany o nr kat. 9.380.000
Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.

Nr katalogowy
9.300.022
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do WC

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC ze
spłuczką podtynkową uruchamianą z góry lub z przodu,
wysokość stelaża 820 mm
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy
indywidualnej ( na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany
pod kątem 45°
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności
10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l
ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na
3/9 l,
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym
regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
 zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2”GW, zamontowany
w spłuczce,
 kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją
DN 90/100 mm,
 kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami
maskującymi do montażu ceramiki,
 szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk
w płytkach ceramicznych,
 mocowanie górne do ściany o nr kat. 9.380.000
Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.
Uwaga:
Jeżeli w przypadku spłuczki o małej wysokości zamontowane
zostanie uruchamianie z przodu i ceramika kompaktowa, może
dojść do mimowolnego zamykania się pokrywy deski klozetowej.
W przypadku zastosowania ceramiki kompaktowej (np. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala
765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060)
stosować tylko uruchamianie z góry.

Nr katalogowy
9.300.001
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do WC

TECEbase® - TECEbase Stelaż podtynkowy do WC
ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu.
Służy do zabudowy indywidualnej (na sucho) z użyciem
wsporników ściennych o nr kat 9.380.300 (w zestawie)
lub 9.380.301, możliwy jest również montaż w ścianach
lekkich. Stelaż nie może być montowany w wersji dla osób
niepełnosprawnych.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności
10l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie na 3/6l
ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na
3/4,5l; 3/7,5l; 3/9l
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo
 dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym
regulację wysokości w zakresie od 0-200mm
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
 przyłącze wodne z wyjściem 1/2’’GZ
 kolano odpływowe DN 80mm z redukcją DN80/100mm
 kpl króćców przyłączeniowych (L 200mm) wraz z zatyczkami
pełniącymi również rolę znaczników i elementami maskującymi do montażu ceramiki
 szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk
w płytkach ceramicznych
 wsporniki ścienne nr kat 9.380.300
Głębokość zabudowy 160-200mm
Wymiary stelaża: 1120x500x160mm
Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do sp³uczki.

Nr katalogowy
9.400.007

TECEprofil – uniwersalny stelaż podtynkowy do WC
z uruchomieniem z przodu
Służy do zabudowy indywidualnej ( na sucho).
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności
10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l
ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na
3/4,5l lub 3/9l
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki mocujące do posadzki z hamulcem ułatwiającym
regulację wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12
 zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2”GW, zamontowany
w spłuczce,
 kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją
DN 90/100 mm,
 kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami
maskującymi do montażu ceramiki,
 szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk
w płytkach ceramicznych,
 podkładka izolacyjna do miski ustępowej
 wsporniki ścienne o nr kat 9.380.000
Głębokość zabudowy 80 mm
Wymiary stelaża 1200x645x80mm
Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.

Nr katalogowy
9.300.065
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TECEbox Spłuczki do zabudowy na mokro

TECEbox - Spłuczka do zabudowy na mokro
uruchamiana z przodu, wysokość 1060 mm
W skład kompletu wchodzą następujące elementy:
 spłuczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemności
10 l w izolacji styropianowej, ustawiona fabrycznie 3/6 l
ilości spłukiwanej wody z możliwością zmiany ustawienia na
3/9 l,
 obudowa spłuczki z blachy ocynkowanej,
 zawór przyłączeniowy wyjściem 1/2”GW, zamontowany
w spłuczce,
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 12,
 kolano odpływowe DN 90 z dodatkową redukcją
DN 90/100 mm,
 kpl. króćców przyłączeniowych (L=200 mm) wraz z zatyczkami, pełniącymi również rolę znaczników i elementami
maskującymi do montażu ceramiki,
 szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk
w płytkach ceramicznych,
Komplet nie zawiera przycisku uruchamiającego do spłuczki.

Nr katalogowy
9.370.000

TECEbox podpora ceramiki do spłuczki podtynkowej
9.370.000
Służą do montażu ceramiki w przypadku nie zamurowania pustej
przestrzeni pod spłuczką podtynkową TECEbox.
W skład kompletu wchodzą nst. elementy:
 dwie metalowe ocynkowane podpory
 śruby montażowe
Uwaga: Nogi montażowe TECEbox nie nadają się do montażu
w ścianie TECEprofil.

Nr katalogowy
9.030.024
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do umywalek

TECEprofil – Stelaż montażowy pod umywalkę,
wysokość 1120 mm
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod
kątem 45°.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80; 100; 150 lub 200 mm
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 10 (zakres
regulacji od 30-400 mm),
 kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę
Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan naściennych.

Nr katalogowy
9.310.000

TECEprofil – Stelaż montażowy pod umywalkę,
z syfonem podtynkowym wysokość 1120 mm
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod
kątem 45°.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan
naściennych w rozstawie 150 lub 200 mm,
 syfon podtynkowy DN 50 z redukcją gumową 30/50,
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M 10 (zakres
regulacji od 30-400 mm),
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę
Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan
naściennych.

Nr katalogowy
9.310.004

TECEprofil chromowany łuk przyłączeniowy do stelaża
montażowego pod umywalkę z syfonem podtynkowym
Komplet składa się z:
 chromowany łuk przyłączeniowy z regulacją wysokości
1 1/4” x 32
 chromowana rozeta maskująca

Nr katalogowy
9.080.001
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do umywalek

TECEprofil – Stelaż montażowy pod zlewozmywaki
i umywalki ze ścianką tylną do zabudowy suchej,
wysokość 1120 mm
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod kąte
45°.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80; 100; 150 lub 200 mm,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę,
 kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan
naściennych.

Nr katalogowy
9.310.002
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TECEprofil Trawersy montażowe do umywalek

TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę
o rozstawie otworów mocujących 280 mm
Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil, bez konieczności
stosowania gotowego stelaża (np. 9.310.000).
W skład zestawu wchodzą nst. elementy:
 ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80, 100, 150 lub 200 mm,
 klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami,
 szpilki montażowe z nakrętkami M 10,
 kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę,
Komplet nie zawiera kolan naściennych.

Nr katalogowy
9.020.033

TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę
o rozstawie otworów mocujących 280 mm z kolanami
naściennymi TECEflex
Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil, bez konieczności
stosowania gotowego stelaża (np. 9.310.000).
W skład zestawu wchodzą nst. elementy:
 ocynkowana płyta przyłączeniowa z zamontowanymi
kolanami naściennymi TECEflex 16x1/2’ GW z możliwością
regulacji rozstawu 80, 100, 150 lub 200 mm,
 klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami,
 szpilki montażowe z nakrętkami M 10,
 kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę.

Nr katalogowy
9.020.018
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TECEprofil Trawersy montażowe do umywalek

TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę
o rozstawie otworów mocujących 280 mm, z syfonem
podtynkowym
Służy do zabudowy tylko w systemie TECEprofil, bez konieczności
stosowania gotowego stelaża (np. 9.310.004).
W skład zestawu wchodzą nst. elementy:
 ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 150 lub 200 mm,
 klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami,
 szpilki montażowe z nakrętkami M 10,
 syfon podtynkowy DN 50 z redukcją gumową 30/50,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę,
Komplet nie zawiera kolan naściennych.

Nr katalogowy
9.020.034

TECEprofil – Trawers montażowy pod umywalkę
w systemie zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi,
np.: Knauff lub konstrukcji drewnianej.
W skład zestawu wchodzą nst. elementy:
 rama montażowa lakierowana proszkowo
 ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu kolan naściennych w rozstawie 80, 100, 150 lub 200 mm,
 klamry mocujące M 10 wraz z wkrętami,
 szpilki montażowe z nakrętkami M 10,
 kolano odpływowe DN 50/40 z redukcją gumową 30/50,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę,
Komplet nie zawiera kolan naściennych.

Nr katalogowy
9.510.003
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do pisuarów

TECEprofil – Uniwersalny stelaż montażowy do pisuaru
z zaworem TECE, uruchamiany mechanicznie za pomocą
przycisku lub elektronicznie.
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod
kątem 45°.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 ocynkowana płyta przyłączeniowa z zamontowanym zaworem
spłukującym,
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M8 (zakres
regulacji od 30-400 mm),
 kolano odpływowe DN 50,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę,
 łącznik metalowo – gumowy,
 syfon poziomy,
 szablon styropianowy do wykonywania otworów pod przycisk
w płytkach ceramicznych,
Komplet nie zawiera elementów uruchamiających oraz mocowania górnego.

Nr katalogowy
9.320.308
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do pisuarów

TECEprofil –Stelaż montażowy do pisuaru z zaworem
natynkowym do zabudowy suchej
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod
kątem 45°.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 ocynkowana płyta przyłączeniowa
 dwie szpilki mocujące ceramikę z nakrętkami M8 (zakres
regulacji od 30-400 mm) i podkładkami poliamidowymi,
 kolano odpływowe DN 50,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę,
Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolana naściennego.

Nr katalogowy
9.320.010

TECEbox – Zestaw montażowy do pisuaru z zaworem
podtynkowym spłukującym TECE uruchamianym
mechanicznie za pomocą przycisku bądź uruchamiany
elektronicznie.
Służy do bezpośredniego montażu w bruździe ściennej.
W skład zestawu wchodzą:
 ocynkowana blacha montażowa o głębokości montażowej
100 mm,
 podtynkowy zawór spłukujący TECE z gwintem wewnętrznym
1/2’’,
 przekładki gumowe stanowiące izolację dźwiękochłonną,
 puszka osłonowa wraz z szablonem styropianowym
Komplet nie zawiera elementów uruchamiających

Nr katalogowy
9.370.021
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do bidetu i natrysku

TECEprofil – Uniwersalny stelaż do bidetu,
wysokość 1120 mm.
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod
kątem 45°.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 dwie profilowane blachy ocynkowane do montażu kolan
naściennych ( rozstaw 80-330),
 dwie szpilki z nakrętkami M12 oraz elementami maskującymi do montażu ceramiki,
 kolano odpływowe DN 50 z redukcją gumową 50/30 mm,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę,
Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolan naściennych.

Nr katalogowy
9.330.000

TECEprofil – Uniwersalny stelaż do bidetu,
wysokość 820 mm.
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod
kątem 45°.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 dwie profilowane blachy ocynkowane do montażu kolan
naściennych ( rozstaw 80-330),
 dwie szpilki z nakrętkami M12 oraz elementami maskującymi do montażu ceramiki,
 kolano odpływowe DN 50 z redukcją gumową 50/30 mm,
 zatyczki pełniące również rolę znaczników, ułatwiających
zabudowę,
 mocowanie górne do ściany o nr kat. 9.380.000
Komplet nie zawiera kolan naściennych.

Nr katalogowy
9.330.005
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TECEprofil Stelaże podtynkowe do bidetu i natrysku

TECEprofil – Stelaż montażowy do armatury prysznicowej (podtynkowej lub natynkowej), wysokość 1120 mm.
Służy do zabudowy w systemie TECEprofil lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Możliwy jest również montaż do ściany pod
kątem 45°.
W skład stelaża wchodzą nst. elementy:
 metalowa rama nośna lakierowana proszkowo,
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 ocynkowana płyta przyłączeniowa do montażu armatury
prysznicowej podtynkowej lub natynkowej,
Komplet nie zawiera mocowania górnego oraz kolan naściennych.

Nr katalogowy
9.340.000

TECEprofil
TECE
profil Przyłącza armatury
TECEprofil – Trawers montażowy do armatury
podtynkowej i natynkowej
Służy do montażu w systemie TECEprofil.
Pasuje m.in. do armatury Hansa Varox, Hansgrohe i-box oraz
Kludi Flex-Box.
W skład kompletu wchodzą nst. elementy:
 ocynkowana blacha montażowa,
 klamry montażowe do połączenia z profilem systemowym.

Nr katalogowy
9.020.040

TECEprofil – Trawers montażowy do armatury
podtynkowej i natynkowej
Służy do montażu armatury natynkowej lub podtynkowej montowanej w stelażu podtynkowym.
Pasuje m.in. do armatury Hansa Varox, Hansgrohe i-box oraz
Kludi Flex-Box.
W skład kompletu wchodzą nst. elementy:
 ocynkowana blacha montażowa,
 elementy montażowe do zamocowania w stelażu podtynkowym TECE.

Nr katalogowy
9.020.041
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TECEprofil Przyłącza armatury

TECEprofil – Trawers montażowy do armatury
podtynkowej
Służy do montażu w systemie TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą nst. elementy:
 ocynkowana blacha montażowa,
 cztery klamry mocujące,
 dwa kątowniki stalowe ocynkowane.

Nr katalogowy
9.150.000

TECEprofil – uchwyt dla wodomierzy
Uchwyt do stabilnego zamocowania za pomocą zacisków rurowych powszechnie występujących w handlu urządzeń odcinających i wodomierzy.
z bezstopniową regulacją rozstawu, głębokości i wysokości.
W skład kompletu wchodzą:
 dwa zaciski rurowe z gumową izolacją dźwiękową
 elementy mocujące do zamocowania w systemie TECEprofil

Nr katalogowy
9.020.019

TECEprofil – Trawers montażowy pod przyłącza pralki
Do poziomego lub pionowego wbudowania w konstrukcję nośną
TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą:
 belka poprzeczna ze stali ocynkowanej do zamocowania
syfonu i kolana naściennego
 syfon podtynkowy do pralki,
 chromowane przyłącze węża DN20 i DN30x3/4”
 chromowana rozeta maskująca
 elementy mocujące do zamocowania na podporze TECEprofil
Komplet nie zawiera kolana naściennego pod przyłącze wodne.

Nr katalogowy
9.020.036
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TECEprofil Przyłącza armatury

Przyłącze armatury TECEprofil, TECEflex 16 x 1/2”
Do podłączenia pojedynczego punktu poboru wody do konstrukcji
nośnej TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą:
 kolano naścienne TECEflex 16 x 1/2”, wersja długa
 podkładka dźwiękochłonna
 samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia
pomiędzy panelami i kolanem naściennym
 elementy mocujące do zamocowania na kształtownikach
TECEprofil
 zatyczki pełniące również rolę znaczników

Nr katalogowy
9.020.020

Przyłącze armatury TECEprofil, 1/2” x 1/2”
Do podłączenia pojedynczego punktu poboru wody do konstrukcji
nośnej TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą:
 kolano naścienne 1/2” x 1/2”, wersja długa
 podkładka dźwiękochłonna
 samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia
pomiędzy panelami i kolankiem naściennym
 elementy mocujące do zamocowania na kształtownikach
TECEprofil
 zatyczki pełniące również rolę znaczników

Nr katalogowy
9.020.004

Systemowe kolano naścienne TECEprofil, 16 x 1/2”
TECEflex
Długie kolano naścienne do montażu w stelażach umywalki,
bidetu i armatury natynkowej w systemie TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą:
 kolano naścienne TECEflex 16 x 1/2”, wersja długa
 samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia
pomiędzy panelami i kolanem naściennym
 elementy mocujące
 zatyczki pełniące również rolę znaczników

Nr katalogowy
9.021.015
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TECEprofil Przyłącza armatury

Systemowe kolano naścienne TECEprofil, 1/2” x 1/2”
Długie kolano naścienne do montażu w stelażach umywalki,
bidetu i armatury natynkowej w systemie TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą:
 kolano naścienne 1/2” x 1/2”, wersja długa
 samoprzylepny pierścień uszczelniający do uszczelnienia
pomiędzy panelami i kolanem naściennym
 elementy mocujące
 zatyczki pełniące również rolę znaczników

Nr katalogowy
9.021.017

TECEprofil Uchwyty dla
TECEprofil
niepełnosprawnych, płyta
mocująca
TECEprofil – stelaż montażowy do uchwytów dla
niepełnosprawnych
W skład kompletu wchodzą:
 rama montażowa lakierowana proszkowo,
 wodoodporna wielowarstwowa klejona płyta z budowlanego
drewna fornirowego
 dwie stopki montażowe z hamulcem, ułatwiającym regulację
wysokości w zakresie od 0-200 mm,
 materiał mocujący.
Komplet nie zawiera uchwytów mocujących do ściany.

Nr katalogowy
9.360.000

TECEprofil – Trawers montażowy pod uchwyt dla
niepełnosprawnych
Do stabilnego zamocowania uchwytów dla niepełnosprawnych
i systemów podtrzymania w konstrukcji nośnej TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą:
 płyta nośna do połączenia śrubami z modułem uniwersalnym
TECEprofil, z wodoodpornie klejonego budowlanego drewna
fornirowego
 dwa kątowniki stalowe ocynkowane
 dwie klamry mocujące na konstrukcji nośnej TECEprofil

Nr katalogowy
9.042.003
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TECEprofil Elementy konstrukcyjne do wanien

Stopka wpuszczana TECEprofil przeznaczona
do wsporników wanny i systemu obudowy
Regulowana stopka i kołpak końcowy do wetknięcia w kształtownik TECEprofil.
Do budowy nośnych obudów wanien. Stopka nadaje się do przyjęcia obciążenia, np. w celu podparcia wanien stalowych.
W przypadku wanny stalowej nie jest konieczne stosowanie
dodatkowych podpór.
W skład kompletu wchodzą:
 stopka pozycyjna do regulacji wysokości podpór TECEprofil
 kołpak końcowy z nakładką gumową

Nr katalogowy
9.140.000
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TECEprofil Zamocowania modułów

TECEprofil – Mocowanie stelaża podtynkowego,
z regulacją głębokości 140-190 mm
Do zamocowania modułów do ściany masywnej lub w systemie
TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą:
 dwa mocowania modułu z regulacją głębokości
 elementy mocujące

Nr katalogowy
9.380.000

TECEprofil - Teleskopowe mocowanie stelaża
podtynkowego
Do montażu stelaży podtynkowych w ściankach systemowych
TECEprofil w przedziale wysokości od 1190mm do 1300mml
W skład kompletu wchodzą:
 dwa mocowania systemowe do belek stalowych TECEprofil
 dwie regulowane prowadnice stalowe ocynkowane z śrubami
montażowymi

Nr katalogowy
9.380.001

TECEprofil – uniwersalne mocowanie ścienne
z regulacją wysokości i głębokości
Do zamocowania modułów TECEprofil przed ścianą litą lub z elementów lekkich.
Umożliwia zmianę głębokości i wysokości powierzchni zabudowy.
W sklad kompletu wchodzą:
 poprzecznica montażowa z ocynkowaną powierzchnią
 dwa zamocowania ścienne, z regulacją wysokości, do dopasowania do rastra płytek
 elementy mocujące do montażu do ściany

Nr katalogowy
9.380.002
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TECEprofil Zamocowania modułów, akcesoria konstrukcji nośnej

TECEprofil – Mocowanie stelaża do ściany masywnej
pod katem 45°
Do zamocowania modułów TECEprofil pod kątem 45° do ściany
litej lub z elementów lekkich.
W skład kompletu wchodzą:
 poprzecznica montażowa z ocynkowaną powierzchnią,
z regulacją wysokości, do dopasowania do rastra płytek
 ocynkowany profil lekki do zamocowania obudowy
 elementy mocujące do montażu do ściany

Nr katalogowy
9.380.004

TECEprofi. Śruby mocujące stelaż podtynkowy
w ścianach wykonanych z konstrukcji drewnianych
Służą do montażu w ścianach o konstrukcji drewnianej.
W skład kompletu wchodzą:
 cztery sześciokątne śruby do drewna
 cztery podkładki

Nr katalogowy
9.380.005

TECEprofil Śruby mocujące stelaż podtynkowy
w ścianach wykonanych z profili UA
Elementy mocujące do zamocowania modułów TECEprofil do
bocznych profili UA. Odpowiednie do profili UA 50 według normy
DIN 18182 część 1.
W skład kompletu wchodzą:
 cztery śruby z nakrętkami
 osiem podkładek

Nr katalogowy
9.380.006
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TECEprofil Akcesoria konstrukcji nośnej

Podwójny element mocujący TECEprofil, wersja długa
Do jednoczesnego zamocowania dwóch kształtowników
TECEprofil do bryły budynku. Dla konstrukcji nośnych o głębokości
220-300 mm. Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej, łącznie z elementami mocującymi.

Nr katalogowy
9.030.013

Łącznik uniwersalny TECEprofil
Do łączenia kształtowników TECEprofil pod dowolnym kątem.
Wstępnie zmontowany element ze stali ocynkowanej.

Nr katalogowy
9.018.002

TECEprofil Klamra mocująca.
Do zamocowania obcych materiałów do kształtowników
TECEprofil.

Nr katalogowy
9.010.003

SW13

TECEprofil Klamra mocująca z gwintem M 8
Służy do montażu w TECEprofil elementów dodatkowych np.
obejm do rur, lub do podwieszania przyborów.

Nr katalogowy
9.040.004

TECEprofil Klamra mocująca z gwintem M 10
Służy do montażu w TECEprofil elementów dodatkowych np.
obejm do rur, lub do podwieszania przyborów.

Nr katalogowy
9.040.001
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TECEprofil Akcesoria

TECEprofil- Podpora ściany montażowej wolnostojącej.
Do usztywnienia wolnostojących konstrukcji nośnych TECEprofil.
W skład kompletu wchodzą:
 stalowa podpora lakierowana proszkowo
 elementy mocujące do zamocowania na podłodze w stanie
surowym
 dwa zaciski uniwersalne do zamocowania na konstrukcji
nośnej TECEprofil

Nr katalogowy
9.030.017

Łącznik kształtownika stalowego TECEprofil
Do stabilnego połączenia osiowego dwóch kształtowników
TECEprofil.

Nr katalogowy
9.010.009

Zestaw izolacji dźwiękowej TECEprofil dla WC i bidetu
Do tłumienia dźwięku pomiędzy ceramiką WC lub bidetu
a okładziną z płytek.

Nr katalogowy
9.200.010

Króciec odpływowy do WC DN 90, L=300 mm

Nr katalogowy
9.371.063

29

TECEprofil Akcesoria

Króciec dopływowy do WC DN 45, L=300 mm

Nr katalogowy
9.371.061

Syfon poziomy do pisuaru z PP, DN 50 mm

Nr katalogowy
9.320.332

Łącznik metalowo – gumowy do pisuaru

Nr katalogowy
9.820.055
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TECE Przyciski spłukujące

TECEsquare – przyciski spłukujące z metalu do WC

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEsquare
TECEsquare

stal szlachetna szczotkowana
chrom połysk

9.240.810
9.240.811

1 szt.
1 szt.

Uwaga – montaż możliwy wyłącznie z ramką – ramkę montażową proszę zamawiać oddzielnie

TECEsquare – przyciski spłukujące ze szkła do WC
Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEsquare
TECEsquare
TECEsquare
TECEsquare
TECEsquare
TECEsquare
TECEsquare

Szkło białe, przyciski białe
Szkło białe, przyciski stal szlachetna szczotkowana
Szkło białe, przyciski chrom połysk
Szkło zielone, przyciski białe
Szkło zielone, przyciski stal szlachetna szczotkowana
Szkło zielone, przyciski chrom połysk
Szkło czarne, przyciski czarne

9.240.800
9.240.801
9.240.802
9.240.803
9.240.804
9.240.805
9.240.809

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Ramka montażowa do WC,
służy do montażu przycisków TECEloop oraz TECEsquare ze
szkła zlicowanych z płytką ścienną

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

Biała
Czarna
Chrom połysk
Pozłacana

9.240.646
9.240.647
9.240.649
9.240.648

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Przyciski spłukujące TECEambia do WC- podwójne.
Przyciski spłukujące z tworzywa do spłuczki TECE uruchamianej z przodu lub z góry.
W skład kompletu wchodzą:
 przycisk spłukujący z ramką montażową i wkrętami
 dwa popychacze.
214 x 152 x 22 mm

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEambia
TECEambia
TECEambia
TECEambia
TECEambia
TECEambia
TECEambia

biały
biały antybakteryjny
pergamon
chrom matowy
chrom połysk
ramka chrom matowy, przycisk chrom połysk
ramka chrom połysk, przycisk chrom matowy

9.240.200
9.240.240
9.240.201
9.240.225
9.240.226
9.240.253
9.240.254

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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Przyciski spłukujące TECEambia do WC- pojedyncze.
Przyciski spłukujące z tworzywa do spłuczki TECE uruchamianej z przodu lub z góry.
W skład kompletu wchodzą:
 przycisk spłukujący z ramką montażową i wkrętami
 popychacz.
214 x 152 x 22 mm

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEambia
TECEambia
TECEambia
TECEambia
TECEambia

biały
biały antybakteryjny
pergamon
chrom matowy
chrom połysk

9.240.100
9.240.140
9.240.101
9.240.125
9.240.126

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Przyciski spłukujące do pisuaru TECEambia z zaworem spłukującym TECE
Przyciski spłukujące z tworzywa z regulacją ilości spłukiwanej wody
(1;2;4 L)
W skład kompletu wchodzą:
 zawór spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą
do czyszczenia dyszy
 przycisk spłukujący z ramką montażową i wkrętami
 popychacz
100 x 120 x 15 mm

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEambia
TECEambia
TECEambia
TECEambia

biały
biały antybakteryjny
pergamon
chrom połysk

9.242.100
9.242.140
9.242.101
9.242.126

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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Asortyment modułowych przycisków ze szkła
TECEloop do WC umożliwia indywidualne kombinacje,
dając szerokie możliwości wyboru gamy
kolorystycznej oraz łączenia barw.
System składa się z:
 płytki z przyciskami TECEloop do WC
 szklanej obudowy TECEloop do WC

TECEloop – płytki z przyciskami
Model

Kolor

Nr katalogowy

TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

przyciski białe
przyciski białe antybakteryjne
przyciski chrom matowy
przyciski chrom połysk
przyciski czarne
przyciski złote
przyciski stal szlachetna
przyciski pergamon

9.240.663
9.240.664
9.240.665
9.240.666
9.240.667
9.240.668
9.240.669
9.240.684

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1

TECEloop – obudowy ze szkła

Model

Kolor

Nr katalogowy

TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

płytka szklana, miętowa zieleń
płytka szklana, biała
płytka szklana, asis zieleń
płytka szklana, pomarańcz
płytka szklana, czarny
płytka szary marmur
płytka szklana, srebrno-szary
płytka szklana, niebiesko-szary
płytka szklana, kawowy brąz
płytka szklana, rubinowa czerwień
płytka szklana, kość słoniowa
płytka szklana, lustrzana
płytka szklana, trawiasta zieleń

9.240.670
9.240.671
9.240.672
9.240.673
9.240.674
9.240.675
9.240.676
9.240.677
9.240.678
9.240.679
9.240.680
9.240.683
9.240.685

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ramka montażowa do WC,
służy do montażu przycisków TECEloop oraz TECEsquare ze
szkła zlicowanych z płytką ścienną

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

Biała
Czarna
Chrom połysk
Pozłacana

9.240.646
9.240.647
9.240.649
9.240.648

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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Przyciski spłukujące TECEloop do WC- podwójne
Przyciski spłukujące do spłuczki TECE uruchamianej z przodu
lub z góry.
W skład kompletu wchodzą:
 ramka montażowa z przyciskami i wkrętami
 płytka maskująca (szklana lub z tworzywa)
 dwa popychacze
216 x 145 x 6 mm

Model
Kolor
TECEloop tworzywo

Nr katalogowy

OP 1

TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

9.240.600
9.240.601
9.240.625
9.240.626
9.240.640
9.240.627

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

9.240.650
9.240.659
9.240.660
9.240.651
9.240.652
9.240.653
9.240.654
9.240.655
9.240.656
9.240.657
9.240.658

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Model
Kolor
TECEloop tworzywo

Nr katalogowy

OP 1

TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

9.242.600
9.242.601
9.242.625
9.242.626
9.242.640
9.242.627

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

9.242.650
9.242.659
9.242.651
9.242.652
9.242.653
9.242.654
9.242.655
9.242.656
9.242.657
9.242.658

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

biały
pergamon
chrom matowy
chrom połysk
biały antybakteryjny
biały, przyciski chrom połysk

TECEloop szkło
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

Szkło białe, przyciski białe
Szkło białe, przyciski chrom matowy
Szkło białe, przyciski chrom połysk
Szkło zielone, przyciski białe
Szkło zielone, przyciski chrom matowy
Szkło zielone, przyciski chrom błyszczący
Szkło czarne, przyciski białe
Szkło czarne, przyciski chrom matowy
Szkło czarne, przyciski chrom błyszczący
Szkło czarne, przyciski czarne
Szkło czarne, przyciski złote

Przyciski spłukujące TECEloop do pisuaru z zaworem
spłukującym TECE
Przyciski spłukujące z regulacją ilości spłukiwanej wody (1;2;4 L)
W skład kompletu wchodzą:
 zawór spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
 przycisk spłukujący z ramką montażową i wkrętami
 popychacz
100 x 120 x 6 mm

biały
pergamon
chrom matowy
chrom połysk
biały antybakteryjny
biały, przycisk chrom połysk

TECEloop szkło
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

34

Szkło białe, przycisk białe
Szkło białe, przycisk chrom matowy
Szkło zielone, przycisk białe
Szkło zielone, przycisk chrom matowy
Szkło zielone, przycisk chrom błyszczący
Szkło czarne, przycisk białe
Szkło czarne, przycisk chrom matowy
Szkło czarne, przycisk chrom błyszczący
Szkło czarne, przycisk czarne
Szkło czarne, przycisk złote

TECE Przyciski spłukujące

Ramka montażowa TECEloop® do pisuaru,
służy do montażu przycisku TECEloop ze szkła zlicowanego
z płytką ścienną

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEloop
TECEloop
TECEloop
TECEloop

Chrom połysk
Pozłacana
Białą
Czarna

9.242.649
9.242.648
9.242.646
9.242.647

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Przyciski spłukujące TECEplanus do WC- podwójne.
Przyciski spłukujące ze stali szlachetnej z zabezpieczeniem
przed przypadkowym demontażem do spłuczki TECE uruchamianej z przodu lub z góry.
W skład kompletu wchodzą:
 przycisk spłukujący podwójny z ramką montażową i wkrętami
 dwa popychacze
214 x 144 x 15 mm

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus

biały matowy
stal szlachetna
stal chromowa (połysk)

9.242.322
9.242.320
9.242.321

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Przyciski spłukujące TECEplanus do WC- pojedyncze.
Przyciski spłukujące ze stali szlachetnej z zabezpieczeniem
przed przypadkowym demontażem do spłuczki TECE uruchamianej z przodu lub z góry.
W skład kompletu wchodzą:
 przycisk spłukujący pojedynczy z ramką montażową i wkrętami
 popychacz
214 x 144 x 15 mm

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus

biały matowy
stal szlachetna
stal chromowa (połysk)

9.242.312
9.242.310
9.242.311

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Przycisk spłukujący TECEplanus do pisuaru
z zaworem spłukującym TECE.
Ilość spłukiwanej wody regulowana 1, 2, 4 litry
W skład kompletu wchodzą:
 zawór spłuczki ciśnieniowej z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
 przycisk spłukujący ze stali szlachetnej z ramką montażową i wkrętami
 popychacz

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus

biały matowy
stal szlachetna
stal chromowa (połysk)

9.242.312
9.242.310
9.242.311

1 szt.
1 szt.
1 szt.
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TECEplanus – mechanizm spłukujący elektroniczny
do WC zasilany bateryjnie 6 V

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus

Stal szlachetna szczotkowana (matowy)
Stal chromowa (połysk)
Biały (połysk) – NOWOŚĆ

9.240.350
9.240.351
9.240.361

1 szt.
1 szt.
1 szt.

TECEplanus – mechanizm spłukujący elektroniczny
do WC zasilany 230 / 12V

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus

Stal szlachetna szczotkowana (matowy)
Stal chromowa (połysk)
Biały (połysk) – NOWOŚĆ

9.240.352
9.240.353
9.240.362

1 szt.
1 szt.
1 szt.

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący
do stelaża podtynkowego wc dla osób
niepełnosprawnych zasilany bateryjnie 6V- wersja
bezprzewodowa.
Do toalet dla osób niepełnosprawnych, do zdalnego sterowania spłuczek TECE za pomocą przycisku elektrycznego montowanego na uchwycie podporowym. Pasuje do wszystkich
spłuczek TECE uruchamianych z przodu.
Dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania
za pomocą przycisku pojedynczego (nie należy do zakresu
dostawy).
Pasuje do uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze sterowaniem radiowym następujących producentów:
 HEWI seria LifeSystem uchwyty 802.50. z zestawem
wyposażenia dodatkowego HEWI 802.50.060R (prawy)
lub HEWI 802.50.060L (lewy)
 HEWI seria 801 uchwyty 801.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
 HEWI seria 805 uchwyty 805.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
 KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem radiowym
W skład kompletu wchodzą:
 zasilany bateryjnie odbiornik radiowy
 elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem,
 wodoszczelny schowek na baterię do zamontowania w spłuczce
 4 baterie typ mono / D / R20
Komplet nie zawiera przycisku spłukującego

Nr katalogowy
9.240.354
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TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do
stelaża podtynkowego wc dla osób niepełnosprawnych
zasilany sieć 230/12V- wersja bezprzewodowa
Do toalet dla osób niepełnosprawnych, do zdalnego sterowania
spłuczek TECE za pomocą przycisku elektrycznego montowanego
na uchwycie podporowym. Pasuje do wszystkich spłuczek TECE
uruchamianych z przodu.
Dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania za
pomocą przycisku pojedynczego (nie należy do zakresu dostawy).
Pasuje do uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze sterowaniem
radiowym następujących producentów:
 HEWI seria LifeSystem uchwyty 802.50.. z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 802.50.060R (prawy) lub HEWI
802.50.060L (lewy)
 HEWI seria 801 uchwyty 801.50.., z zestawem wyposażenia
dodatkowego HEWI 801.50.060
 HEWI seria 805 uchwyty 805.50.., z zestawem wyposażenia
dodatkowego HEWI 801.50.060
 KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem radiowym
W skład kompletu wchodzą:
 odbiornik radiowy 12V
 elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem
Komplet nie zawiera przycisku spłukującego oraz zasilacza
230/12V

Nr katalogowy
9.240.355

37

TECE Przyciski spłukujące

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do
stelaża podtynkowego wc dla osób niepełnosprawnych
zasilany bateryjnie 6V- wersja przewodowa.
Do toalet dla osób niepełnosprawnych, do zdalnego sterowania
spłuczek TECE za pomocą połączonego kablem przycisku elektrycznego montowanego na uchwycie podporowym. Pasuje do
wszystkich spłuczek TECE uruchamianych z przodu.
Dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania
za pomocą przycisku pojedynczego (nie należy do zakresu
dostawy).
Pasuje do uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze sterowaniem radiowym następujących producentów:
 HEWI seria LifeSystem uchwyty 802.50.. z zestawem
wyposażenia dodatkowego HEWI 802.50.060R (prawy) lub
HEWI 802.50.060L (lewy)
 HEWI seria 801 uchwyty 801.50.., z zestawem wyposażenia
dodatkowego HEWI 801.50.060
 HEWI seria 805 uchwyty 805.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
 KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem radiowym
W skład kompletu wchodzą:
 elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem,
 wodoszczelny schowek na baterię do zamontowania
w spłuczce
 4 baterie typ mono / elektroniczny mechanizmy podnoszący z siłownikiem
Komplet nie zawiera przycisku splukujacego.

Nr katalogowy
9.240.356

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do
stelaża podtynkowego wc dla osób niepełnosprawnych
zasilany sieć 230/12V- wersja przewodowa
Do toalet dla osób niepełnosprawnych, do zdalnego sterowania
spłuczek TECE za pomocą połączonego kablem przycisku elektrycznego montowanego na uchwycie podporowym. Pasuje do
wszystkich spłuczek TECE uruchamianych z przodu.
Dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia spłukiwania za
pomocą przycisku pojedynczego (nie należy do zakresu dostawy).
Pasuje do uchwytów dla osób niepełnosprawnych ze sterowaniem
radiowym następujących producentów:
 HEWI seria LifeSystem uchwyty 802.50.. z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 802.50.060R (prawy) lub HEWI
802.50.060L (lewy)
 HEWI seria 801 uchwyty 801.50.., z zestawem wyposażenia
dodatkowego HEWI 801.50.060
 HEWI seria 805 uchwyty 805.50.., z zestawem wyposażenia dodatkowego HEWI 801.50.060
 KEUCO Plan Care 34903 i 34905 ze sterowaniem radiowym
W skład kompletu wchodzą:
 elektroniczny mechanizm podnoszący z siłownikiem
Komplet nie zawiera przycisku spłukującego oraz zasilacza
230/12V

Nr katalogowy
9.240.357
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TECEplanus elektroniczny zawór spłukujący
do pisuaru, zasilany bateryjnie 6V
Bezdotykowy zestaw spłukujący działający w podczerwieni,
pasujący do zaworów pisuarowych TECE, (wymagane min
ciśnienie wody w sieci powyżej 0,5 bar).
Możliwość regulacji czasu spłukiwania, funkcji przerwy
oszczędzającej zużycie wody, trybu czyszczenia, spłukiwania
wstępnego i spłukiwania higienicznego.
W skład zestawu wchodzą:
 zawór elektromagnetyczny z filtrem siatkowym
 bateria 6 V DC
 metalowa płytka maskująca z fotokomórką i ramką montażową
 elementy mocujące
 klucz do programowania
100 x 120 x 12 mm

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus

biały matowy
stal szlachetna
stal chromowa (połysk)
biały połysk

9.242.354
9.242.350
9.242.351
9.242.356

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

TECEplanus elektroniczny zawór spłukujący
do pisuaru, zasilany sieć 230/12V
Bezdotykowy zestaw spłukujący działający w podczerwieni,
pasujący do zaworów pisuarowych TECE, (wymagane min
ciśnienie wody w sieci powyżej 0,5 bar).
Możliwość regulacji czasu spłukiwania, funkcji przerwy
oszczędzającej zużycie wody, trybu czyszczenia, spłukiwania
wstępnego i spłukiwania higienicznego.
W skład zestawu wchodzą:
 zawór elektromagnetyczny z filtrem siatkowym
 metalowa płytka maskująca z fotokomórką i ramką montażową
 elementy mocujące
 klucz do programowania
100 x 120 x 12 mm
Komplet nie zawiera zasilacza 230/12V (nr kat 9.810.003)
oraz kabla przyłączeniowego (nr kat 9.810.004)

Model

Kolor

Nr katalogowy

OP 1

TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus
TECEplanus

biały matowy
stal szlachetna
stal chromowa (połysk)
biały połysk

9.242.355
9.242.352
9.242.353
9.242.357

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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Transformator 230/12 V dla elektroniki spłukującej
do wc i pisuarów.
Transformator 230/12 V montowany w puszce podtynkowej
fi 60mm.
Możliwość podłączenia do 5 zestawów elektronicznych wc lub
pisuarowych. Zasilanie 230V; wyjście 12V DC

Nr katalogowy
9.810.003

Kabel przyłączeniowy dla elektroniki sieciowej 12 V
Dwużyłowy kabel przyłączeniowy: 10 m

Nr katalogowy
9.810.004
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TECEdrainline
Lista asortymentowa

Opis produktu TECEdrainline

TECEdrainline
Odwodnienia liniowe to prawdziwy hit ostatnich sezonów łazienkowej mody. Dzięki nim uzyskujemy niezwykle efektowną powierzchnię odprowadzającą wodę. Zamiast nieciekawej kratki w brodziku
prysznicowym, możemy cieszyć oczy estetyczną listwą ze szkła
lub stali, dostępnej w najróżniejszych wzorach.
Woda prysznicowa z łatwością odpływa przez wąską, prawie niewidoczną szczelinę wokół rynny. Przed rozlewaniem się wody po
całej podłodze chroni odpowiednie nachylenie w obrysie natrysku
w kierunku odpływu.

Nowe możliwości aranżacyjne z TECEdrainline
TECEdrainline z rusztem „plate”



Siedem gustownych wzorów ze stali szlachetnej polerowanej
(połysk) lub szczotkowanej (mat)



Trzy warianty rusztów ze szkła (tylko w wersji prostej)



Dostępne długości: 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 mm



Rynny kątowe dostępne w wymiarach: 900 x 900, 1000 x
1000, 1200 x 1200, 1500 x 1500 mm



Dostępne długości i wzory na indywidualne życzenie



Klasa obciążalności K3 – 300 kg

TECEdrainline – montaż przy samej ścianie
Niewielki, lecz istotny szczegół: istnieje możliwość montażu rynien
nie tylko pomiędzy strefą suchą i mokrą, lecz także bezpośrednio
przy ścianie. Kołnierz każdej rynny jest perforowany na jej dłuższej części i dzięki temu daje się łatwo rozłożyć – umożliwia to
zainstalowanie rynny przy samej ścianie; jako międzyprzestrzeń
pozostaje tylko wąska fuga.

Rozkładanie kołnierza rynny prysznicowej przed zabudowaniem
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TECEdrainline – rynna prosta

TECEdrainline rynna prosta
z kołnierzem uszczelniającym
Rynna prysznicowa do instalacji w posadzce z kołnierzem
uszczelniającym do montażu na styku stanowiska prysznicowego
z łazienką bądź bezpośrednio przy ścianie.
Komplet składa się z:
 Korpus rynny ze stali szlachetnej z uszczelkami (wewnętrzna,
zewnętrzna), materiał1.4301 (304)
 Kołnierz uszczelniający korpus rynny z posadzką
 Rynna posiada nacięcia umożliwiające po zagięciu montaż
rynny bezpośrednio przy ścianie
 Rynna posiada od spodu dwa profilowane wsporniki do
montażu stopek
W skład kompletu nie wchodzą: stopki montażowe, syfon odpływowy oraz ruszt

Model

Długość

Nr kat.

OP 1

Rynna odpływowa prosta z kołnierzem

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 00
6 008 00
6 009 00
6 010 00
6 012 00
6 015 00

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Długości specjalne i wzornictwo ekskluzywne
Dzięki swojej ponadczasowej formie rynny w pełni dopasowuja się
zarówno do nowoczesnych jak i tradycyjnych aranżacji pokojów
kąpielowych. Wykonujemy również zamówienia specjalne (do
długości 1500 mm) i realizujemy wzory rusztów stosownie do
Państwa wytycznych. Czas dostawy: 4-6 tygodni po przyjęciu do
realizacji i ustaleniu szczegółów.
W przypadku wszystkich długości specjalnych i ich realizacji, nie
jest możliwe anulowanie zamówienia po przyjęciu do realizacji,
ponadto nie jest możliwy zwrot towaru. Maksymalna długość
rynny w przypadku zamówienia wynosi 1500 mm.
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TECEdrainline – rynna kątowa

TECEdrainline rynna kątowa
z kołnierzem uszczelniającym
Rynna prysznicowa do instalacji w posadzce z kołnierzem
uszczelniającym do montażu na styku stanowiska prysznicowego z łazienką.
Komplet składa się z:
 Korpus rynny ze stali szlachetnej z uszczelkami (wewnętrzna, zewnętrzna), materiał 1.4301 (304)
 Kołnierz uszczelniający korpus rynny z posadzką
 Rynna posiada od spodu trzy profilowane wsporniki do
montażu stopek
W skład kompletu nie wchodzą: stopki montażowe, dwa
syfony odpływowe oraz ruszt

Model

Długość

Nr kat.

OP 1

Rynna odpływowa kątowa

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 00
6 110 00
6 112 00
6 115 00

1
1
1
1
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TECEdrainline – kolana odpływowe z syfonem

Kolano odpływowe poziome z syfonem, DN50,
o przepływie wody 0,7 l/s




Wysokość montażowa kolana wraz z rynną = 95 mm
Komplet zawiera tuleję spiętrzającą
Z rusztem „Basic” przepływ wody w syfonie wynosi 0,73 l/s

Nr kat.
6 500 00

OZ/szt.
1

Kolano odpływowe poziome z syfonem, DN50,
o przepływie wody 0,8 l/s




Wysokość montażowa kolana wraz z rynną = 120 mm
Komplet zawiera tuleję spiętrzającą
Z rusztem „Basic” przepływ wody w syfonie wynosi 0,8 l/s

Nr kat.
6 500 01

OZ/szt.
1

Kolano odpływowe poziome z syfonem, DN70,
o przepływie wody 1,2 l/s




Wysokość montażowa kolana wraz z rynną = 145 mm
Komplet zawiera tuleję spiętrzającą
Z rusztem „Basic” przepływ wody w syfonie wynosi 1,53 l/s

Nr kat.
6 500 02

OZ/szt.
1

Kolano odpływowe pionowe z syfonem, DN50,
o przepływie wody 1,3 l/s




W przypadku montażu rynny bez stopek montażowych minimalna wysokość zabudowy = 65 mm
Komplet zawiera tuleję spiętrzającą
Z rusztem „Basic” przepływ wody w syfonie wynosi 1,4 l/s

Nr kat.
6 500 03
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OZ/szt.
1

TECEdrainline – stopki montażowe

Stopki montażowe z izolacją dźwiękową, komplet – 4 sztuki
Wymiary: 92 – 139 mm
137 – 184 mm

Nr kat.
6 600 03
6 600 04

OP 1
(92-139 mm)
(137 – 184 mm)

1
1

47

TECEdrainline – ruszty proste

TECEdrainline – ruszt prosty „plate”, dzięki wypełnieniu
płytkami ceramicznymi, idealnie dopasowuje się
do wykończenia posadzki.
Klasa obciążalności K3 – 300 kg

Model

Długość

Nr kat.

OP 1

Ruszt prosty „plate”
połysk

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 70
6 008 70
6 009 70
6 010 70
6 012 70
6 015 70

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Długość

Nr kat.

OP 1

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 90
6 008 90
6 009 90
6 010 90
6 012 90
6 015 90
6 007 90
6 008 90
6 009 90
6 010 90
6 012 90
6 015 90
6 007 90
6 008 90
6 009 90
6 010 90
6 012 90
6 015 90

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

TECEdrainline – rusz p
rosty ze szkła
Model
Ruszty proste ze
szkła
szkło zielone

szkło białe

szkło czarne
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TECEdrainline – ruszty proste

TECEdrainline – ruszty proste ze stali szlachetnej,
dostępne w wersji matowej oraz połysk

Model

Długość

Nr kat.

OP 1

Ruszt prosty „steel”
połysk

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 80
6 008 80
6 009 80
6 010 80
6 012 80
6 015 80

1
1
1
1
1
1

Model

Długość

Nr kat.

OP 1

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 10
6 008 10
6 009 10
6 010 10
6 012 10
6 015 10
6 007 11
6 008 11
6 009 11
6 010 11
6 012 11
6 015 11

Ruszt prosty „basic”
połysk

mat

Model

Ruszt prosty „lines”
połysk

mat

Model

Ruszt prosty „drops”
połysk

mat

Długość

Nr kat.

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 20
6 008 20
6 009 20
6 010 20
6 012 20
6 015 20
6 007 21
6 008 21
6 009 21
6 010 21
6 012 21
6 015 21

Długość

Nr kat.

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 30
6 008 30
6 009 30
6 010 30
6 012 30
6 015 30
6 007 31
6 008 31
6 009 31
6 010 31
6 012 31
6 015 31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Steel

Basic

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lines

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Drops
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TECEdrainline – ruszty proste

Model

Ruszt prosty „royal”
połysk

mat

Model
Ruszt prosty
„quadratum”
połysk

mat

Model

Ruszt prosty „drops”
połysk

mat
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Długość

Nr kat.

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 40
6 008 40
6 009 40
6 010 40
6 012 40
6 015 40
6 007 41
6 008 41
6 009 41
6 010 41
6 012 41
6 015 41

Długość

Nr kat.

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 50
6 008 50
6 009 50
6 010 50
6 012 50
6 015 50
6 007 51
6 008 51
6 009 51
6 010 51
6 012 51
6 015 51

Długość

Nr kat.

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 007 60
6 008 60
6 009 60
6 010 60
6 012 60
6 015 60
6 007 61
6 008 61
6 009 61
6 010 61
6 012 61
6 015 61

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Royal

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Quadratum

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Organic

TECEdrainline – ruszty kątowe

TECEdrainline – ruszt kątowy „plate”

Model

Długość

Nr kat.

Ruszt kątowy „plate”
połysk

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 70
6 110 70
6 112 70
6 115 70

OP 1
1
1
1
1

TECEdrainline – ruszty kątowe
ze stali szlachetnej
Model

Długość

Nr kat.

Ruszt kątowy „steel”
połysk

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 80
6 110 80
6 112 80
6 115 80

Model

Długość

Nr kat.

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 10
6 110 10
6 112 10
6 115 10
6 109 11
6 110 11
6 112 11
6 115 11

Ruszt kątowy
„basic”
połysk

mat

Model
Ruszt kątowy „lines”
połysk

mat

Długość

Nr kat.

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 20
6 110 20
6 112 20
6 115 20
6 109 21
6 110 21
6 112 21
6 115 21

OP 1
1
1
1
1

Steel

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Basic

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lines
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TECEdrainline – ruszty kątowe

Model
Ruszt kątowy
„drops”
połysk

mat

Model
Ruszt kątowy „royal”
połysk

mat

Model
Ruszt kątowy
„quadratum”
połysk

mat

Model
Ruszt kątowy
„organic”
połysk

mat
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Długość

Nr kat.

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 30
6 110 30
6 112 30
6 115 30
6 109 31
6 110 31
6 112 31
6 115 31

Długość

Nr kat.

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 40
6 110 40
6 112 40
6 115 40
6 109 41
6 110 41
6 112 41
6 115 41

Długość

Nr kat.

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 50
6 110 50
6 112 50
6 115 50
6 109 51
6 110 51
6 112 51
6 115 51

Długość

Nr kat.

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

6 109 60
6 110 60
6 112 60
6 115 60
6 109 61
6 110 61
6 112 61
6 115 61

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Drops

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Royal

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Quadratum

OP 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Organic

Przedstawiciele regionalni TECE Sp. z o.o.

TECE 2

TECE 1

TECE 3

TECE 4
TECE 5

Dyrektor Handlowy – Cezary Hałas tel. 601 561 746
TECE 1: Szef Regionu – Piotr Blige

–

tel. 691 015 350

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Aleksander Podżorski
Doradca Techniczno-Handlowy – Hubert Marzyński

–
–

tel. 665 855 552
tel. 693 699 900

–

tel. 697 588 883

–

tel. 697 588 887

–

tel. 503 143 056

(region zachodniopomorski)

TECE 4: Szef Regionu – Grzegorz Koźmiński –

tel. 601 874 881

Doradca Techniczno-Handlowy – Józef Bodak

–

tel. 515 061 235

–

tel. 665 955 585

(region dolnośląski)

Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Kozarewicz

Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Małmyga

(region opolski)

(region lubuski)

Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Wawrzyniak

TECE 5: Szef Regionu – Rafał Durda

–

tel. 603 982 247

(region wielkopolski-północny)

Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Gawroński
(region wielkopolski-południowy)

Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Pogłódek

–

tel. 535 366 006

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Witczak
Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Gębala

–
–

tel. 518 018 551
tel. 504 145 528

–

tel. 605 789 864

–

tel. 609 366 668

Dyrektor ds. Technicznych – Andrzej Durda

–

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Andrzej Marchewicz
Doradca ds. Technicznych – Krzysztof Kaczmarek

–
–

Doradca ds. Technicznych – Andrzej Majewski

–

tel. 71 38 39 104
601 756 628
tel. 601 940 056
tel. 71 38 39 105
503 188 812
tel. 71 38 39 106
601 781 474

(region małopolski)

Doradca Techniczno-Handlowy – Wojciech Godula

(region łódzki)

(region śląski)

TECE 2: Szef Regionu – Rafał Petryszyn

–

tel. 693 599 990

Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Filipiuk
(region podkarpacki, świętokrzyski)

Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Dondalski

–

tel. 515 061 236

–

tel. 601 942 489

(region warmińsko-mazurski)

Doradztwo Techniczno-Projektowe:

Doradca Techniczno-Handlowy – Andrzej Lewandowski
(region kujawsko-pomorski)

TECE 3: Szef Regionu – Paweł Sierpień

–

tel. 609 614 274

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Tymowski
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Miaskiewicz

–
–

tel. 691 994 443
tel. 519 539 100

–

tel. 691 976 576

–

tel. 665 855 557

(region mazowiecki)

Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Łopieński

Szef Serwisu
Mirosław Litke, tel. 71 38 39 132, 506 055 898

(region podlaski)

Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Kowalczyk
(region lubelski)
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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

