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TECEprofil systeemvoordelen

TECEprofil voorwandsysteem:
de voordelen in één oogopslag

TECEprofil is intelligent
Met slechts drie basiselementen is een complete voorwand te maken. De clou van het systeem is de TECEprofil
hoekverbinding met de profielbuis. Met deze even simpele als geniale verbinding, kan in een mum van tijd en zonder speciaal gereedschap, een stabiele voorwand worden gemaakt.
TECEprofil is universeel
Alle inbouwreservoirs en inbouwframes zijn universeel inzetbaar. Dankzij de slimme toebehoren kunnen ze op verschillende manieren worden geïnstalleerd. Los voor de wand, in staande wanden van metaal of hout en ruimtebesparend ergens in een hoek. Of het nu een inbouwreservoir is voor de wc of een inbouwframe voor de wastafel,
een urinoir of een bidet.
TECEprofil is snel en schoon
Met TECEprofil kan een complete badkamer al na één werkdag worden betegeld. Metselen en pleisteren is niet
nodig, lastige droogtijden zijn niet van toepassing.
TECEprofil is economisch
Doordat het assortiment zo overzichtelijk is, is alles ook makkelijker op voorraad te houden. Door losse eenheden
in de werkplaats als prefab te maken, kunnen met TECEprofil ook grotere projecten snel en efficiënt worden uitgevoerd. Er zijn geen werkzaamheden nodig waarvoor de installateur iemand anders moet inschakelen, zodat hij zijn
omzet ook met niemand hoeft te delen.
TECEprofil is een garantie
Omdat veiligheid en garantie thema‘s zijn waar de professional het eerst op let, is TECEprofil door gerenommeerde instituten getest op geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen. Bovendien is TECEprofil op stabiliteit
getest en goedgekeurd. Met een vakkundige installatie door de professional zit u met TECEprofil dus altijd veilig.
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TECEprofil voor privébadkamers

Met TECEprofil is het mogelijk ook in een kleine ruimte
een badkamer te maken met een individuele uitstraling.
Zonder dat het meteen improviseren wordt. Stabiel,
doordat er slechts weinig onderdelen bij nodig zijn.

n
n

Toepassingen voor privébadkamers

n

Individuele indeling van de ruimte door flexibele montage-elementen
Bouwhoge, ruimtehoge of vrijstaande voorwanden
Badkamers die door alleen de installateur compleet zijn op te leveren,
klaar voor betegeling

Voorwandinstallatie met inbouwframe voor wastafel
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TECEprofil voor individueel vormgegeven badkamers

Niet de indeling bepaalt de badkamer, maar wat u zelf met TECEprofil creëert. TECEprofil is
een flexibel, stabiel en simpel voorwandsysteem voor het indelen van ruimtes en het integreren van de installatietechniek. Een modulair systeem waarmee ook van de kleinste
badruimte, nog verrassend veel is te maken.
n

n

n

Voor gemonteerde inbouwreservoirs en inbouwframes voor
de aansluiting van wastafel, wc en douche
Ruimtebesparende installatie van de wc in een hoek,
met een standaard inbouwreservoir en toebehoren
Simpele en statisch solide opbouw van halfhoge
of ruimtehoge scheidingswanden

Met TECEprofil badruimten
individueel vormgeven

Voorwandinstallatie met een ruimtebesparende hoek
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TECEprofil voor individueel vormgegeven badkamers

Oplossingen op maat voor nissen,
verborgen ruimten en uitsparingen
Hoeken, nissen en uitsparingen voor het plaatsen van spiegels, legplanken of inbouwkasten zijn heel praktisch
en maken een badkamer dikwijls net even aantrekkelijker. Met het TECEprofil voorwandsysteem is dat allemaal
gemakkelijk in te bouwen. Anders dan bij een massieve wand kunt u hier uw fantasie de vrije loop laten.

Voorwandinstallatie met
nissen en uitsparingen

10

11

TECEprofil voor openbare sanitaire ruimten

Doordat TECE de voorwand- en spoeltechniek niet enkel levert maar zelf ontwikkelt, zijn de zichtbare producten
voor de wand en de verborgen techniek er achter, altijd optimaal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt ook gekeken
naar de specifieke locatie waar de installatie moet komen. Zo zijn de TECEplanus bedieningsplaten voor urinoirs
en wc‘s bestand tegen vandalisme en diefstal en dus zeer geschikt voor openbaar toegankelijke ruimten.

Toepassingen voor openbare
sanitaire ruimten

n
n
n

n

TECE inbouwreservoirs met waterbesparende duospoeltechniek
Aanraakvrij spoelen voor wc‘s en urinoirs in openbaar toegankelijke ruimten
Op velerlei manieren te programmeren bedieningsplaten voor urinoirs, bijv. met waterbesparende functie,
pauzefunctie en hygiënisch spoelen
Bedieningsplaten voor gebruik in openbare ruimten, die bijv. bestand zijn tegen vandalisme en
diefstal of met antibacteriële werking

Installatie in rijen van TECEprofil urinoir
inbouwframe met elektronische activering
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TECEprofil voor drempelloze oplossingen

Bij een moderne manier van planning hoort, dat niet alleen gekeken wordt naar wat een gebruiker op dit moment
het liefst wenst, maar ook naar de behoeften in een later levensstadium. De wens om ook op hogere leeftijd in
het eigen huis te kunnen blijven wonen, maakt het wegnemen van drempels tot een thema dat altijd actueel zal
blijven. Daar moeten dus slimme oplossingen voor worden bedacht.

Toepassingen voor drempelloze
bad- en toiletruimten

n

Met TECEprofil voorwanden en inbouwreservoirs is installeren conform DIN 18 040
mogelijk (wonen en bouwen zonder drempels)

TECE Geronto inbouwreservoir
n Ook ideaal voor openbare ruimtes
n Afmetingen conform DIN 18 040 reeds af fabriek ingesteld
n Stabiele stalen platen voor de bevestiging van inklapbare steungrepen

TECE Geronto inbouwreservoir met een
set stalen platen voor het monteren
van de meest voorkomende inklapbare
steungrepen

14

15

TECEprofil, voorwand en basisdelen

Voorwandsysteem: snelle montage
met slechts drie basisdelen

Door de simpele montage met hoekverbindingen en profielbuis kunnen de
TECEprofil voorwanden snel, stabiel en veilig geïnstalleerd worden. Zelfs
complexe voorwanden worden opgebouwd met slechts drie basisdelen.

n
n
n
n
n
n
n
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Ontbramen na het afzagen van de profielbuizen is niet nodig
Onnauwkeurigheden bij het op lengte maken van de profielbuis zijn eenvoudig weg te werken
Dankzij de hoekverbindingen zijn de hoeken altijd recht
Montage zonder speciaal gereedschap
Eenvoudig weer los te maken verbindingen
TECEprofil voorwanden zijn vervaardigd van verzinkt staal
Bewijs van stabiliteit van het keuringsinstituut MPA te Braunschweig

De hoekverbinding kan worden gemonteerd met
een simpele inbussleutel. De verbinding is achteraf altijd weer los te maken.

De ribben aan de randen van de profielbuis geven
de hoekverbinding houvast en verbeteren bovendien de stabiliteit van de buis.

Onnauwkeurigheden bij het op lengte maken van
de profielbuis (tot 10 mm) zijn weg te werken met
de hoekverbinding.

Bevestigingshoek voor het monteren van profielbuizen, in diepte en hoogte verstelbaar.
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TECEprofil, voorwand en toebehoren

Onderdeel van het TECEprofil programma zijn professionele toebehoren waarmee op
de bouw in elke situatie, snel en goedkoop, stabiele voorwanden zijn te installeren.

De toebehoren: dat kost
geen tijd aan
improviseren…
Met de universele verbinding kunnen traploze verbindingen worden
gemaakt in elke willekeurige hoek.

Multiklem voor het bevestigen van
materiaal van een ander fabricaat
aan de profielbuis.

Klemmen voor het bevestigen van
draadeinden M8 of M10.

Praktisch materiaalverbruik:
Met de profielverbinding kunnen
twee profielbuizen stabiel met
elkaar verbonden worden.

Voorbeeld van een vrijstaande voorwand gemaakt met basisdelen, toebehoren en een TECEprofil inbouwframe
voor de wastafel.
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TECEprofil inbouwreservoir

TECEprofil inbouwreservoir:
overal snel te monteren

TECEprofil: inbouw van het inbouwreservoir
Met TECEprofil inbouwreservoirs gaat het inpassen in de voorwand stukken eenvoudiger. De paar handelingen
die daarvoor nodig zijn kan een monteur gemakkelijk in zijn eentje verrichten.

Plaatsen van het inbouwreservoir
met de voetsteunen op de onderste
profielbuis.

20

Het inbouwreservoir kan zonder veel
inspanning worden uitgeschoven
tot de correcte inbouwhoogte. De
voetrem verhindert dat hij weer
terugzakt.

Met de sleuven in het frame van
het inbouwreservoir is deze met
hoekverbindingen te bevestigen
aan de voorwand.

Nadat de voetsteunen van het inbouwreservoir zijn verankerd is deze
vast verbonden met de onderste
doorlopende profielbuis.
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TECEprofil inbouwreservoir

Beproefde techniek in het inbouwreservoir: de TECE spoelkast
Compleet voorgemonteerd en verzegeld; inhoud reservoir 10 liter; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelvolume; 4,5/7,5/9 liter spoelvolume op elk moment op het spoelventiel instelbaar; 3 liter spoelvolume bij duospoeltechniek. Het resterend volume is direct te gebruiken voor een reinigingsfunctie. Afhankelijk van de bedieningsplaat te gebruiken als enkel- of duospoelreservoir.

(1) Stabiel zelfdragend montageframe
(2) In gestanste meterschaal, blijvend zichtbaar
(3) Sleuven voor de montage van hoekverbindingen voor de bevestiging aan de voorwand
(4) Boorgaten voor bevestiging bij montage op metalen en houten staanders
(5)	Stabiele traverse met vier schroefdraden, als stevige steun voor het keramiek, ook bij hoge belasting
(6) Praktische voetrem voor gemakkelijker afstellen van de hoogte
(7)	Instelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0 tot 20 cm, tevens bevestiging op de vloer
of op een TECEproﬁl buis

(8) Dubbele functie van de beschermdoppen biedt meer zekerheid
	Na het tegelen wordt de ruwbouwbescherming gelijk met de tegels afgesneden en blijft daarbij in de wand
achter. Daar fungeren de ruwbouwbescherming als buizen die beschermen tegen een eventuele lekkage
rond de afdichting. Daardoor kan het water alleen naar buiten weglopen en wordt voorkomen dat het
onzichtbaar achter de voorwand doorsijpelt.

De beschermdoppen van de ruwbouwbescherming worden eenvoudig
op de spoelbuis en de afvoerbocht
gezet.

De doppen kunnen nu met een
zaagblad gelijk met de tegels worden afgesneden.

Na het afsnijden blijven de uiteinden als beschermende buizen in de
wand achter.

Veilig opgelost: Bij een lekkage
loopt het water meteen zichtbaar
naar buiten weg.

(9)	Bevestiging voor een set stalen stangen (optie), alleen nodig bij gebruik van designpotten met een kleiner
steunvlak (≤ 18 cm)
(10) Mogelijkheid tot bevestiging van een flexibele mantelbuis voor de verborgen aangebrachte
wateraansluiting van een douche-wc.
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TECEprofil voor natte ruimten

TECEprofil
voor natte ruimten

Wanden die permanent zijn blootgesteld aan grote
hoeveelheden vocht, zoals bij douches in rijen in bijvoorbeeld zwembaden of bij wellness-centra, moeten
een speciale ondergrond hebben. Ideaal daarvoor is
de watervaste glasvezelbetonplaat van TECE, die een
dikte heeft van 12,5 mm.
Toepassingen:
n Openbare ruimten (zwembaden, sanitaire ruimten,
wellness-centra)
n Bedrijfsruimten (zuivelfabrieken, brouwerijen,
grootkeukens)
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TECEprofil, brandbeveiliging

Getest op veiligheid:
brandbeveiliging met TECEprofil

TECEprofil brandbeveiliging:
testopstelling in het
keuringsinstituut te
Braunschweig
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Brandbeveiliging eenvoudig te doen
Bij een test door het keuringsinstituut MPA te Braunschweig is gebleken dat met het TECEprofil voorwandsysteem beveiliging tegen brand eenvoudig en voordelig te realiseren is. Scheidingswanden met ingebouwd sanitair van TECEprofil zijn statisch gekeurd en kunnen afhankelijk van het type opbouw voldoen aan
brandweerstandsklasse F30 tot F120. De wanden voor het sanitair moeten conform de eisen worden opgevuld met brandwerende wol.

Vertragingstijd

Min. wanddikte
incl. beplating

Maximale
hoogte

Maximale
breedte

Opvullen in
omgeving ingebouwde delen

Volledig opvullen
van de wand
vereist

Standaard UP-Edoos toegestaan

Hydrometer toegestaan

F30

286 mm

4,5 m

Onbegrensd

nee

ja

ja

ja

F30

386 mm

4,5 m

Onbegrensd

ja

nee

ja

ja

F90

286 mm

4,5 m

Onbegrensd

nee

ja

nee

nee

F90

386 mm

4,5 m

Onbegrensd

nee

ja

ja

ja

F120

386 mm

4,5 m

Onbegrensd

nee

ja

ja

nee

Brandbeveiligingsmiddelen F30
Het plaatsen van een F30scheidingswand inclusief ingebouwd sanitair is geen enorme
klus. Bij F30 hoeft de wand alleen
daar waar iets is ingebouwd te worden opgevuld met minerale wol
(smeltpunt > 1000° C).

Brandbeveiligingsmiddelen F90
Bij strengere eisen (vanaf F90)
moeten de scheidingswanden altijd
in hun geheel worden opgevuld met
minerale wol. F90 is al te realiseren
bij een wanddikte vanaf 286 mm.

Brandbeveiligingsmiddelen F120
Met het TECEprofil voorwandsysteem
is het vanaf een wanddikte van 386
mm zelfs mogelijk te voldoen aan de
strengste vereisten voor brandveiligheid.
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TECEprofil, geluidsisolatie

Bij geluidsisolatie komt het aan op de details. Alleen wanneer alles klopt kan men er zeker van zijn, dat aan de
wettelijke normen wordt voldaan.

Geluidsisolatie: met TECEprofil
veilig door de wirwar van normen
De uitmuntende geluidsisolerende eigenschappen van een TECEprofil voorwand voldoen zelfs aan de hoge vereisten van DIN
4109. Dit is bevestigd door geluidsmetingen
door het Fraunhofer-instituut voor bouwfysica.

TECEprofil voor een wand in droogbouw

TECEprofil voor een massieve wand

Geïnstalleerd
geluidsniveau

Standaardvereisten
DIN 4109/A1

Verhoogde eisen
DIN 4109/bijlage 2

Geïnstalleerd
geluidsniveau

Standaardvereisten
DIN 4109/A1

Verhoogde eisen DIN
4109/bijlage 2

LIN = 19 dB(A)

3

3

LIN = 19 dB(A)

3

3

TECEprofil als scheidingswand
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TECEprofil in een wand van C-profielen

Geïnstalleerd
geluidsniveau

Standaardvereisten
DIN 4109/A1

Verhoogde eisen DIN
4109/bijlage 2

Gemeten geluiddempende werking

Geïnstalleerd
geluidsniveau

Standaardvereisten
DIN 4109/A1

Verhoogde eisen DIN
4109/bijlage 2

LIN = 19 dB(A)

3

3

R'W = 52 dB(A)

LIN = 19 dB(A)

3

3

Geluidsisolatieset voor bevestigingshoeken om het geluid tussen
de TECEprofil voorwand en de
wand/vloer te ontkoppelen.

Aansluitunit voor wastafel met
geluidsontkoppeling tussen traverse
en frame.

Geluidsontkoppeling tussen spoelkast
en frame van het inbouwreservoir.

Geluidsisolatieset TECEprofil voor geluidsontkoppeling van keramische
wc’s en bidets.
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TECEprofil, software

TECEplasorit:
planningssoftware voor de professional

Zo wordt het plannen van een TECEprofil voorwand
net zo simpel als het monteren ervan:
Met TECEplasorit zijn TECEprofil voorwanden zeer eenvoudig te plannen. Duidelijke programmastructuren
met de bekende besturingselementen van Windows,
maken dat de gewenningsperiode kort blijft.
Er hoeven slechts een paar gegevens te worden ingevoerd om snel uit te komen bij duidelijke aanbestedingen, offertes, besteklijsten of een precieze calculatie.
Echt spectaculair is dat de geplande wand als
3D-weergave vanuit elk perspectief kan worden bekeken.
n
n

n
n
n

n

n

Snelle bouw van sanitaire wanden
Inbouwmogelijkheden voor een wc, wastafel, urinoir,
bidet, armaturen
Eenvoudig te bedienen
In elke stand te roteren 3D-tekening
Kan naar believen worden opgesteld als bestektekst
of als offerte
Wandschetsen met maatvoering voor aanbesteding
en offerte
Genereren van detail-, materiaal- en calculatielijsten

Gratis te downloaden op www.tece-nederland.nl
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TECEprofil, prefab

Voor renovatie- en nieuwbouwprojecten biedt TECEprofil ook mogelijkheden voor prefab. Daarmee kan de installateur voorwanden van TECEprofil van tevoren in de werkplaats vervaardigen. Bovendien kan de gehele sanitaire
techniek met de leidingen voor schoon en vuil water, verwarming en ventilatie in de voorwand worden gemonteerd, klaar om te worden aangesloten. Op de bouwplaats hoeven de prefab voorwanden dan alleen nog te worden ingebouwd. Deze mogelijkheid om alles snel en zonder problemen ter plekke te installeren is vooral een voordeel bij renovatie van panden met meerdere wooneenheden, die voorzien zijn van hetzelfde of vrijwel hetzelfde
sanitair.

Kortere montagetijden
door prefab in de werkplaats
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Prefab in de werkplaats, …

… inbouw in de prefab module op de
bouwplaats, …

… het uiteindelijke bad.

Prefab in de werkplaats
Het grote pluspunt van het prefabriceren van meerdere units in de
werkplaats is tijdsbesparing. En dat
telt vooral bij het renoveren van
bewoonde eenheden. Renoveren
van een badkamer in een huis met
drie of vier etages duurt bijvoorbeeld dankzij prefab maar half zo
lang als wanneer alles telkens op
de bouwplaats zelf moet worden
gedaan. Voor de huurder betekent
dat minder rommel en lawaai, en
voor de verhuurder minder huurderving doordat er op de locatie
minder lang gewerkt hoeft te worden.

Industriële prefab bij TECE
Als alternatief voor de prefab in de
werkplaats kan ervoor worden
gekozen systeemwanden en registers op industriële schaal te laten
produceren in de fabriek van TECE.
Ook het opmeten en plannen kan
desgewenst worden gedaan door
ervaren medewerkers van TECE,
die tevens kunnen assisteren bij de
uiteindelijke installatie. Door het
prefab-principe heel ver door te
voeren kan TECE ook een hoge
kwaliteitsstandaard garanderen.
Elke sanitaire unit wordt met dezelfde precisie geproduceerd. Tegelijk
worden ook alle eisen met betrek-

king tot geluidsisolatie en brandveiligheid meegenomen. Zo kunnen
zelfs bij grote projecten de kostenen tijdschema‘s strak worden aangehouden.
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TECEprofil, assortiment

TECEprofil assortiment: flexibel inzetbaar en compleet
Geen ander voorwandsysteem is zo flexibel met zo weinig, universeel bruikbare
inbouwreservoirs, inbouwframes en toebehoren.

TECEprofil toebehoren: flexibel
Inbouwreservoir met TECE spoelkast, frontbediening, bouwhoogte 1.120 mm
Inbouwreservoir met TECE spoelkast, front- of planchetbediening, bouwhoogte 980 mm
Inbouwreservoir met TECE spoelkast, front- of planchetbediening, bouwhoogte 820 mm
Inbouwreservoir Geronto met TECE spoelkast, frontbediening, bevestiging voor een zithoogte
van 48 cm, bijpassende set stalen platen ter bevestiging van inklapbare steungrepen van
diverse fabrikanten afzonderlijk verkrijgbaar, bouwhoogte 1.120 mm
(5) Inbouwreservoir met TECE spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging,
bouwhoogte 1.120 mm
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)	Inbouwreservoir met TECE spoelkast speciaal voor het aansluiten van douche-wc’s, bijv. Duravit
SensoWash C, bouwhoogte 1.120 mm
(7) Inbouwreservoir met TECE spoelkast, voor douche-wc TOTO Neorest LE/SE, bouwhoogte 1.120 mm
(8) Inbouwreservoir met TECE spoelkast voor gootsteen Keramag Espital, aansluiting voor wandarmatuur,
bouwhoogte 1.340 mm
(9) Inbouwframe voor wastafel, bouwhoogte 1.120 mm
(10) Inbouwframe voor wastafel, bouwhoogte 980 mm
(11) Inbouwframe voor wastafel met ingebouwde stankafsluiter, bouwhoogte 1.120 mm
(6)

Steunvoet voor vrijstaande wanden,
ter versteviging van vrijstaande
TECEprofil voorwanden.

Telescopische bevestiging om de
zijdelingse modulestang te verlengen,
instelbaar van 1.190 tot 1.300 mm.

Bevestigingsset voor UA–profielwanden voor de bevestiging van het
inbouwreservoir of inbouwframe.

(8)

(9)

(10)

(11)

Bevestigingsset voor wanden van
houten staanders voor de bevestiging van het TECEprofil inbouwreservoir of inbouwframe.

(12) Inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1.120 mm
(13) Inbouwframe voor urinoir met TECE inbouwdrukspoeler, bouwhoogte 1.120 mm
(14) Inbouwframe voor urinoir voor opbouwdrukspoeler, bouwhoogte 1.120 mm
(15) Inbouwframe voor hangend bidet, bouwhoogte 1.120 mm
(16) Inbouwframe voor hangend bidet, bouwhoogte 820 mm
(17) Inbouwframe voor douche, voor aansluiting van op- of inbouwarmaturen, bouwhoogte 1.120 mm
(12)
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(7)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
35

36

TECEprofil, toebehoren

Gewoon een kwestie van de juiste toebehoren!
Alle inbouwreservoirs en inbouwframes zijn ontwikkeld om te worden ingebouwd in een TECEprofil voorwand. Met
de juiste toebehoren kunnen ze echter ook als afzonderlijke eenheid voor de wand worden geïnstalleerd of worden ingebouwd in wanden met metalen of houten staanders. Ook is het mogelijk ze ruimtebesparend ergens in
een hoek te installeren. Zodoende blijft het assortiment te overzien en kan een voorhanden inbouwreservoir flexibel worden aangepast aan uiteenlopende omgevingsfactoren.

Daar zit systeem in:
installatietechniek made by TECE
In het TECEprofil voorwandsysteem zijn de verschillende productseries van TECE integraal en optimaal op elkaar afgestemd. Van het met een prijs onderscheiden inbouwreservoir tot en met de grote keus aan bedieningsplaten, van de elektronische spoelsystemen tot aan de buis- en installatiesystemen.

TECE Belgium BVBA
Kievitplein 20/C12
B-2018 Antwerpen

Voorwandbevestiging voor het
bevestigen van een inbouwreservoir
of inbouwframe aan een massieve
wand, in diepte instelbaar van 150
tot 240 mm.

Telescoopframe voor het bevestigen van een inbouwreservoir of
inbouwframe aan een massieve
wand. Hiermee is een variabele
verstelling van het aflegvlak in
hoogte en diepte mogelijk. Hoogte
instelbaar van 1.190 tot 1.300
mm.

Bevestiging voor variabele
hoekmontage, om een TECEprofil inbouwreservoir of inbouwframe ruimtebesparend in een
hoek te monteren.

TECE GmbH
Deutschland
Tel. +49 25 72 /9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

Bevestiging voor hoekmontage,
om een TECEprofil inbouwreservoir
of inbouwframe voor de wand in
een hoek van 45° te monteren.

Op www.tece.be kunt u
meer informatie over onze
producten vinden.
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