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Dobrze zaprojektowany
TECEdrainprofile to rozwiązanie stworzone z my-
ślą o projektowaniu nowoczesnych stref prysz-
nicowych. wykonany ze stali nierdzewnej profil 
łączy w sobie funkcjonalność odwodnienia li-
niowego i punktowego. Gwarantuje szczelność, 
higienę oraz łatwą instalację. Jednak to, co naj-
ważniejsze, to możliwość montowania w płasz-
czyźnie płytek na całej długości strefy pryszni-
cowej i dopasowania do pożądanej długości. 
Dokonuje się tego poprzez przycięcie profilu po 
obu stronach. Takie podejście pozwala sperso-
nalizować strefę prysznicową oraz zintegrować 
odwodnienie z płaszczyzną posadzki. 

Przemyślana budowa i prosty montaż
TECEdrainprofile to nie tylko atrakcyjny design. 
To także prosty montaż na każdym z jego eta-
pów. Został bowiem zaprojektowany tak, aby 
stanowił proste modułowe rozwiązanie przy za-
stosowaniu jedynie kilku komponentów – pro-
filu, syfonu standard (DN 50), syfonu „niskiego” 
(DN 40), maty wygłuszającej i stopek montażo-
wych (opcjonalnie). 
TECEdrainprofile oferuje także możliwość póź-
niejszego wypoziomowania (we wszystkich kie-
runkach) i dopasowania wysokości do różnych 
grubości płytek podłogowych. Tuleja uszczelnia-
jąca zapewnia wodoszczelne połączenie – za jed-
nym kliknięciem. 
Profil do odprowadzania wody z prysznica mon-
towany jest w warstwie kleju do płytek, ponad 
jastrychem i warstwą uszczelnienia. Istnieje moż-
liwość regulacji montażowej profila w zakresie 
8-25 mm. Minimalna grubość okleiny ściennej 
wraz z klejem wynosi 10 mm. Może być mon-
towany przy ścianie lub w dowolnej odległo-
ści od ściany.
Profil prysznicowy składa się z:
• profilu ze stali nierdzewnej – z możliwością przy-

Profil odpływowy został stworzony  
nie tylko z myślą o doskonałym wzornictwie,  
ale także o prostym montażu, szczelności  
i higienie. TECEdrainprofile ułatwia tworzenie 
indywidualnych projektów przestrzeni łazienkowych 
– montowany jest w płaszczyźnie płytek na całej 
długości strefy prysznicowej i może być  
dopasowany poprzez przycięcie  
po obu stronach.

TECEdrainprofile  
– odpływ prysznicowy 
na miarę 
Elegancki i praktyczny dla użytkownika,  
łatwy w montażu dla instalatora

Główne zalety systemu 
teCedrainprofile: 

• montaż w płaszczyźnie płytek/jednolity spadek  
w kierunku odwodnienia

• możliwość przycięcia profilu do wybranej długości
• certyfikowane bezpieczeństwo dzięki taśmie 

uszczelniającej Seal System
• prosty montaż
• rozwiązanie modułowe – przejrzyste, elastyczne, 

nieskomplikowane, najwyższej jakości materiały 
wykonania

• łatwość utrzymania w czystości
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cięcia i dopasowania długości – z wewnętrznym 
spadkiem odpływu wody i efektem samooczysz-
czania,
• rusztu ze stali nierdzewnej, z funkcją „push” do 
zdejmowania ręcznie,
• zespolonego z profilem prysznicowym adapte-
ra przyłączeniowego do syfonu odpływowego,
• grzebieni zespolonych z profilem do solidnego 
połączenia z klejem.
Dostępne długości profili: 800, 900, 1000, 1200 mm. 

Komfort użytkowania
wykonany ze stali nierdzewnej profil prysznicowy 
można wyczyścić ściereczką – nie ma potrzeby 
wyjmowania rusztu, jak w przypadku odpływów 
rynnowych. Z kolei jego wewnętrzne nachylenie 
optymalizuje odprowadzanie wody i działanie 
samoczyszczące, ułatwiając tym samym utrzy-
manie higieny.

Minimalistyczny design i najnowsze warianty
TECEdrainprofile doskonale prezentuje się  
w połączeniu z płytkami oraz innymi materiała-
mi wykończeniowymi – bez względu na ich ro-
dzaj, kształt, strukturę czy kolorystykę. wyjątko-
wy efekt osiągniemy dzięki zestawieniu profilu 
z wielkoformatowymi płytkami i podłogą z ka-
mienia naturalnego. Przemyślana konstrukcja 
odpływu sprawia, że może być montowany za-
równo na krawędzi strefy prysznicowej, jak i na 
środku pomieszczenia. 
Dotychczas TECEdrainprofile był dostępny  
w dwóch wariantach wykończenia profili: w sta-
li szczotkowanej i stali polerowanej. Od kwiet-
nia nowością w ofercie są profile z powłoką PVD: 
czarny chrom, złoty optyczny, czerwone złoto - 
dostępne zarówno w wersji szczotkowanej, jak 
i polerowanej. Takie rozwiązanie umożliwia do-
pasowanie odwodnienia do wykończenia arma-
tury czy przycisku spłukującego (TECEsquare II).

Przejdź  Informacje szczegółowe 
o TeCedrainprofile
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