PRODUKTINFO

TECE bedieningsplaten
Uitbreiding assortiment 2015

NIEUW

TECEsquare II
EXTRA VLAKKE OPBOUW
EN EENVOUDIGE MONTAGE
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TECEsquare II van geborsteld roestvast staal

Door de duidelijk gestructureerde oppervlakte en de extra vlakke opbouw oogt de bedieningsplaat licht en elegant.
Het speciale mechaniek van de toetsen zorgt voor een aangename bediening, de anti-vingerafdruk* voor een
onberispelijk uiterlijk. De inbouw van de nieuwe bedieningsplaat is i.v.t. het voorgaande model vereenvoudigt, de
functie van het montageraam is nu geïntegreerd.

*Alleen bij de TECEsquare II van geborsteld roestvast staal.
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TECEsquare II metaal wc-bedieningsplaten
voor duospoeltechniek
WC-bedieningsplaat van roestvast staal voor TECE inbouwreservoir,
voor front- of planchet bediening.
Afmetingen (B x H x D): 220 x 150 x 3 mm.

1.

2.

3.

1. Roestvast staal geborsteld, met anti-vingerafdruk
2. Glanzend chroom
3. Wit

9240830
9240831
9240832

3 mm

TECEsquare II met geïntegreerd inbouwraam
voor extra vlakke inbouw.
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TECEnow – EEN MOOI DESIGN
HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

TECEnow in mat chroom

Door de extra vlakke opbouw en het minimalistische design bewijst de nieuwe bedieningsplaat van TECE, dat een
mooi design niet duur hoeft te zijn. Met de TECE inbouwramen en de speciale afstandsramen is bovendien een
vlakke inbouw mogelijk.
TECEnow is geschikt voor de bewezen duospoeltechniek met kleine en grote spoelvolumen.
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TECEnow wc-bedieningsplaten
voor duospoeltechniek
WC-bedieningsplaat van kunststof voor TECE inbouwreservoir,
voor front- of planchet bediening.
Afmetingen (B x H x D): 220 x 150 x 5 mm.

1.

1. Wit
2. Glanzend chroom
3. Mat chroom
4. Zwart

9240400
9240401
9240402
9240403

2.
TECEnow afstandsramen (niet afgebeeld)
Voor de vlakke inbouw van de TECEnow wc-bedieningsplaat of als
afstandsraam bij montage voor de wand.
Afmetingen (B x H x D): 220 x 150 x 5 mm.

3.

Wit
Glanzend chroom
Mat chroom
Zwart

9240410
9240411
9240412
9240415

3.

4.
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TECE inbouwreservoirs en TECE bedieningsplaten zijn altijd onderling compatibel!
De keuze van de juiste wc-bedieningsplaat is bij TECE gebaseerd op een eenvoudig principe:
Op een TECE inbouwreservoir past elke bedieningsplaat, als die maar van TECE is!

TECEsquare

TECEloop

TECEplanus

Inworpschacht voor
reinigingstabletten (optioneel).

TECEambia

TECEnow

TECEbase
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DE CONFIGURATOR
VOOR TECE BEDIENINGSPLATEN
www.tece-nederland.nl
www.tece.be

Met onze configurator kunt u uw klanten online de vele mogelijkheden
van ons assortiment laten zien. Ontdek samen de juiste bedieningsplaat,
afgestemd op de kleur van de wand, het ontwerp van de badkamer of
het toilet, en uw individuele wensen.
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TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7A
NL-9422 BR Smilde

TECE Belgium BVBA
Kievitplein 20/C12
B-2018 Antwerpen

TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
D-48282 Emsdetten

Tel.: +31 (0)592 415074
Fax: +31 (0)592 414628

Tel.: +32 (0)2 4016137
Fax: +32 (0)2 4016138

Tel.: +49 (0)25 72 / 928-0
Fax: +49 (0)25 72 / 928-124

info@tece-nederland.nl
www.tece-nederland.nl

info@tece.be
www.tece.be

info@tece.de
www.tece.de

DS030 003 66 a

TECEnow in mat chroom

