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Uniwersalny system instalacji
sanitarnych TECEprofil
Więcej niż stelaż
TECEprofil to uniwersalny system instalacji sanitarnych, w skład którego wchodzą
zarówno stelaże podtynkowe, jak i kompleksowe rozwiązania w postaci konstrukcji
nośnych oraz ścian montażowych. System spełnia bardzo wysokie wymagania
pod względem izolacji akustycznej, stabilności, uniwersalności i łatwego montażu,
gwarantując bezproblemową budowę stabilnej konstrukcji do mocowania sanitariatów.

Wiele możliwości
TECEprofil to kompletny system do zabudowy przedściennej typu suchego oraz do budowy ścian instalacyjnych z gips-kartonu, składający się ze stelaży

Gwarancja szczelności
Jednym z ważniejszych elementów systemu jest uniwersalna spłuczka ustępowa, umożliwiająca spłukiwanie pojedynczą lub podwójną ilością wody. Spłuczka podtynkowa TECE jest zmontowana fabrycznie, a nienaruszona
plomba gwarantuje jej czystość, kompletność i sprawne
funkcjonowanie. Przyłącze wody można zainstalować bez
potrzeby otwierania klapy rewizyjnej. Dzięki temu spłuczka zostanie otwarta dopiero podczas końcowych prac instalacyjnych, czyli podczas białego montażu. Zawór spustowy wyposażony jest w suwak, który ułatwia precyzyjne
ustawienie wybranej ilości spłukiwanej wody (zgodnie
z opisem na korpusie zaworu). Spłuczki podtynkowe do WC
i pisuarów TECE są kompatybilne z całą gamą przycisków
uruchamiających oferowanych przez firmę.

podtynkowych i profili do instalacji sanitarnych.
Przygotowanie stabilnej konstrukcji odbywa się
z użyciem zaledwie trzech elementów – kształtownika stalowego, złącza kątowego i klamry mocującej.
Co więcej, montaż nie wymaga specjalistycznych
narzędzi. To właśnie łatwość instalacji sprawia, że
TECEprofil to idealne rozwiązanie zarówno dla indywidualnych projektów, jak i dużych inwestycji z różnym układem łazienek i toalet. Uniwersalność systemu przejawia się ponadto w różnych możliwościach także zamontowane do posadzki jako wyspa wolmontażu: w ścianie TECEprofil, w metalowej i drew- nostojąca. Wsporniki dolne stelaża mogą być regunianej ścianie sumikowo-łątlowane do wysokości 20 cm.
kowej oraz jako pojedynczy
Dostępne są także stopki
TECEprofil spełnia wszelkie
stelaż przed ścianą.
zwiększające zakres regulawymogi bezpieczeństwa.
Poza standardowymi możliPoziom hałasu podczas pracy cji od 20 do 50 cm. Zaprowościami instalacyjnymi, tj.
jektowany przez firmę TECE
stelaży
podtynkowych
jest
prostopadle do ściany, możlihamulec nożny ułatwia ustazgodny z normą DIN 4109
wy jest także montaż do ściawienie wysokości stelaża,
ny bocznej lub pod kątem
a tym samym umożliwia bez45°, a także w ścianach lekkich g-k. Dzięki rowkom problemowy jego montaż przez jedną osobę i skraw ramie i profilom systemowym, stelaże mogą być ca czas pracy instalatora.
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w sposób cichy i nieuciążliwy. Nieprzyjemne zapachy
odsysane są w miejscu ich powstawania, a przefiltrowane powietrze doprowadzane jest z powrotem do
łazienki. To innowacyjne rozwiązanie wykorzystuje
Nowość – stelaż wolnostojący
ceramiczny filtr z wkładem z węgla aktywnego, któMontaż narożny
Terminal TECElux
do WC TECEprofil
ry wymieniany jest tylko raz na pięć lat.
Dzięki funkcji „m-Lift” możliwa jest zmiana wysokoprowadzenie w stelażu. Przejściówka sprzedawana z filtrem węglowym neutralizującym nieprzyjem- ści nawet po skończonym montażu. Wysokość monOpcje montażowe
ne zapachy. Terminal TECElux to połączenie szere- tażu ceramiki możemy regulować w zakresie aż 8 cm.
jest w komplecie ze stelażem.
Istotną zaletą rozwiązań zastosowanych m.in. w stegu rozwiązań technologicznych, mających za zada- Funkcja „smart-Connect” sprawia, że terminal możlażu uniwersalnym TECE jest także możliwość zmia- Rozwiązania specjalne
nie maksymalne zwiększenie
na łączyć z dowolną ceraminy wysokości zamontowania przycisku spłukującego,
komfortu użytkowania.
ką o rozstawie 180 mm, a naOfertę stelaży TECEprofil
a tym samym dostosowania go do poziomu płytek. W ofercie firmy TECE znajdziemy wiele modeli stelaży Dzięki funkcji „sen-Touch” spłuwet z WC z funkcją bidetu.
uzupełnia szeroka gama
W skład wchodzą dodatkowo dwie szpilki mocują- podtynkowych – uniwersalne, niskie, typu slim, wol- kiwanie uruchamiane jest za deIstnieje także możliwość proprzycisków spłukujących,
ce ceramikę z nakrętkami, komplet króćców przy- nostojące, a także innowacyjne rozwiązania, takie jak likatnym dotknięciem palca lub
gramowania elektroniki terumożliwiających
dopasowanie
łączeniowych wraz z zatyczkami oraz szablon sty- multifunkcjonalny terminal WC TECElux.
bezdotykowo – w strefie okominalu. W zależności od wydo
każdej
aranżacji.
ropianowy do wykonywania otworów pod przycisk TECElux składa się z trzech części: modułu/stelaża WC ło 10 mm. Po zbliżeniu się użytmagań, możemy za pomocą
w płytkach ceramicznych. W ofercie firmy TECE znaj- TECElux oraz dolnej i górnej szklanej obudowy, wy- kownika płytka podświetla się,
jednego palca zmienić obszar
dziemy również takie rozwiązania, jak płytka z ko- posażonej w mechanizm uruchamiający. Super pła- zarysowując kontury małego i dużego przycisku, generu- detekcji czujnika, stopień jasności wyświetlacza, inszem do aplikacji kostek czyszczących.
ska, dwuczęściowa, wykonana z czarnego szkła po- jących odpowiednio małą i dużą ilość spłukiwania wody. tensywność oczyszczania powietrza i szereg innych
Na wyposażeniu stelaży jest także kolano odpływo- krywa idealnie przylega do powierzchni ściany oraz Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu oczysz- funkcji. Terminal TECElux dostępny jest w wersji biawe DN 90 z regulacją głębokości, dzięki czemu po- płytek. Służy także za osłonę przeciwbryzgową. Ser- czania powietrza „ceramic-Air” proces ten odbywa się łej i czarnej.
łączenie z kanalizacją jest łatwe. Dołączona reduk- ce systemu, czyli wyposażenie techniczne urządzecja mimośrodowa DN 90/100 umożliwia dodatkowe nia, ukryte jest w ścianie. Płaska obudowa szczelnie
doregulowanie. Adapter DN 90/100 może przy tym zamyka otwór rewizyjny, ukrywa spłuczkę, przyłąTECE Sp. z o.o.
zostać wmontowany pojedynczo jako poziome od- cza, regulator wysokości ceramiki oraz wentylator
Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
tel. 71 383 91 00
tece@tece.pl, www.tece.pl
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Płytka do aplikacji kostek

