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Komfortowa i bezstresowa instalacja

Stelaże podtynkowe TECEprofil znajdują zastosowa-
nie w różnych sytuacjach aranżacyjnych. Mogą być 
montowane m.in. prostopadle do ściany, pod kątem 
45°, a także w ścianach lekkich g-k lub do posadzki 
jako wolnostojąca wyspa. Łatwość instalacji gwaran-
tuje także ograniczenie elementów montażowych do 
trzech podstawowych komponentów systemu – złą-
cza kątowego, kształtowników i klamer mocujących 
(ściana/posadzka). Co istotne, elementy te zapewnia-
ją stabilną konstrukcję modułu bez konieczności sto-
sowania specjalistycznych narzędzi. Do ich zamoco-
wania wystarczy tylko klucz imbusowy.
Dzięki temu, że wszystkie komponenty stelaży są 
wstępnie zmontowane i dopasowane do siebie, in-

Wybór profesjonalistów

To, co przemawia za wyborem stelaży podtynko-
wych firmy TECE, to nie tylko ogromne doświadczenie  
w produkcji, 10-letnia gwarancja na wszystkie ele-
menty systemu, dostępność części zamiennych na-
wet do starszych modeli stelaży czy serwis i wsparcie 
ekspertów TECE w każdej sytuacji. To także jakość, 
która dla wykonawców oznacza prostą i bezstre-
sową pracę. Systemy do instalacji przedściennych  

TECEprofil to rozwiązania przemyślane w każdym 
szczególe – zarówno w zakresie możliwości montażo-
wych, konstrukcji, pojemności spłuczki, jak i kompa-
tybilności wszystkich elementów, w tym przycisków 
spłukujących i ceramiki sanitarnej. Uniwersalność, ła-
twość montażu i związana z tym oszczędność cza-
su – to dla instalatorów cechy kluczowe. Dlatego też 
stelaże podtynkowe TECE zostały zaprojektowane  
w taki sposób, aby spełniały najwyższe wymogi  
i oczekiwania wykonawców instalacji.

Co sprawia, że systemy do instalacji 
przedściennych firmy TECE od wielu lat  
cieszą się rosnącą popularnością wśród 
wykonawców na całym świecie?  
Odpowiedź leży w samym sercu firmy,  
dla której znajomość potrzeb, specyfiki pracy  
i wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się  
instalatorzy, to klucz do tworzenia 
przemyślanych, trwałych i solidnych  
produktów sanitarnych.

Czerwone stelaże TECE 
Synonim najwyższej jakości, bezpieczeństwa i przemyślanych rozwiązań

Dzięki regulacji ilości zużywanej wody spłuczka TECE  
jest przyjazna środowisku

http://www.instalreporter.pl
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Instalacja godna polecenia

To, co odróżnia systemy instalacji przedściennych fir-
my TECE od innych rozwiązań dostępnych na rynku, 
to m.in. dwa istotne fakty. Po pierwsze – wszystkie 
przyciski są kompatybilne ze wszystkimi modelami 
stelaży podtynkowych TECEprofil*, po drugie – do 
modułów pasują także wszystkie modele ceramiki 
sanitarnej, włączając toalety myjące czy miski typu 
„rimless”. To ogromna wartość dla klienta ostatecz-
nego, który w każdej chwili z szerokiej oferty produ-
centa może wybrać odpowiedni model przycisku 
dopasowanego do stylu i aranżacji wnętrza. Mini-
malistyczne TECEnow, nowoczesne i wyjątkowo 
płaskie TECEsquare II czy uruchamiane bezdotyko-
wo i wykorzystujące technologię LED TECElux mini 
– to tylko przykłady modeli przycisków cieszących 
się uznaniem wśród użytkowników rozwiązań sani-
tarnych TECE. Ofertę uzupełnia specjalna płytka do 
aplikacji kostek czyszczących, która pozwala dbać 
o higienę w łazience nawet wtedy, gdy nie ma moż-
liwości zastosowania tradycyjnych „koszyczków”. 
Gwarancję bezpieczeństwa i bezawaryjnego działa-

nia systemu zapewnia zmontowana fabrycznie spłucz-
ka podtynkowa o pojemności 10 litrów. Możliwość re-
gulacji spłukiwanej wody pozwala na oszczędne 
gospodarowanie i dostosowanie ustawień do indywi-
dualnych potrzeb. Dla przykładu – regulacja w zakre-
sie 6/4 litry pozwala na efektywne jej użytkowanie, 
bez konieczności ponownego uruchamiania spłucz-
ki, czy oczekiwania na jej napełnienie.

TECE sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
tel. 71 38 39 100 
tece@tece.pl, www.tece.pl 
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Rozwiązania dedykowane instalacjom sanitar-
nym muszą charakteryzować się wyjątkową 
trwałością, łatwością w montażu i bezawaryj-
nością. Gwarancja bezpieczeństwa jest kluczem 
w ich doborze. Dlatego od wielu lat rośnie liczba 
użytkowników oraz wykonawców instalacji pra-
cujących na systemach TECE, którzy stawiają na 
stałą niezawodność, dobrze przemyślane rozwią-
zania i pewne wsparcie w każdej sytuacji.

Płytka do aplikacji kostek czyszczących to gwarancja 
higieny i świeżości w łazience TECElux mini TECEloop TECEnow TECEsquare II

stalacja przebiega sprawnie i zgodnie z zaplanowa-
nym budżetem. Elementy systemu, takie jak przyłą-
cza, węże czy zawory napełniające, są zmontowane 
fabrycznie i poddawane wstępnym testom. Dzięki 
temu podczas prac montażowych nie ma koniecz-
ności otwierania spłuczki. Takie rozwiązanie ma co 
najmniej dwie zalety – pozwala oszczędzić czas oraz 

zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń. 
Łatwość instalacji zapewnia także opracowany przez 
firmę TECE specjalny hamulec, który umożliwia usta-
wienie wysokości stelaża, a tym samym bezproble-
mowy montaż przez jedną osobę. Takie rozwiązanie 
pozwala skrócić czas pracy instalatora. Na uwagę za-
sługują także wsporniki dolne stelaża i stopki zwięk-
szające zakres regulacji od 20 do 50 cm (opcja). 

Hamulec nożny umożliwia sprawny i łatwy montaż

* Jedynym wyjątkiem jest spłuczka podtynkowa 
o grubości 8 cm, w przypadku której nie mają 
zastosowania: elektroniczny przycisk TECElux mini  
i płytka maskująca do aplikacji kostek czyszczących.

http://www.instalreporter.pl
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