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Vaše jistota – technologie splachování od TECE

Společnost TECE přináší univerzální řešení.

Použití univerzální splachovací nádržky do zděných konstrukcí a lehkých stěn je základem všestranných provedení. 

Každé ovládací tlačítko TECE je možné nainstalovat na jakoukoli nádržku od TECE. Montážní prvky pro pisoár  

s designovým ovládacím tlačítkem završují ucelenou nabídku výrobků TECE. Naši zákazníci oceňují naše know-how, 

kterému plně důvěřují. Splachovací nádržky TECE prokazují svou kvalitu v milionech instalací ve Vašich domácnostech, 

administrativních komplexech, restauracích, budovách občanské vybavenosti, hotelích…
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Ušetřete 60 procent vody!

Díky kombinaci dvojčinného splachování se splachováním 4,5 litru,

vykazují nádržky TECE úsporu až 60 % vody ve srovnání s jednočinným splachováním 6 litrů.

Vypouštěcí ventil TECE získal cenu Design Plus Award 2009  
za technologii úspory vody a možnost univerzálního použití.
Jednoduchým ovládáním může instalatér nastavit objem  
splachování na 4,5/6/7,5 až 9 litrů. Úsporné spláchnutí 3 litry  
zůstává neměnné. Právě touto flexibilitou šetří produkty TECE
životní prostředí. Splachovací nádržka TECE také umožňuje
jakékoli nastavení požadovaného objemového průtoku.

I pouhá kapka se počítá!
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Nádržka TECE – záruka udržitelného rozvoje

S dvojčinným ventilem TECE snížíte spotřebu splachované vody až o 60 %.
V dnešní době již většina předních světových výrobců toalet nabízí speciální WC mísy, kterým pro plné spláchnutí 
postačuje úsporné množství 4,5 litru vody. Při použití unikátního dvojčinného ventilu TECE si tuto hodnotu pro plné 
spláchnutí jednoduše nastavíte posunutím modrého táhla, přičemž vám zůstává zachována možnost redukovaného 
třílitrového spláchnutí.

Použití v lehkých i zděných konstrukcích 

Nádržka TECE má univerzální využití: pro montáž

suchým procesem do lehkých příček se dodává

jako modul TECEprofil, do zděných jako TECEbox.

Úspora je ještě výraznější pokud dvoj-
činným ventilem TECE nahradíte dříve 
hojně používané jednočinné splachová-
ní, při kterém není možné nastavit opti-
mální množství splachované vody.
Vždy je tak použito plné spláchnutí, 
které se většinou pohybuje v rozmezí 
od 6 do 9 litrů, a to dle typu instalova-
ného zařízení. Zcela tu tedy chybí mož-
nost základního třílitrového spláchnutí, 
které je u dvojčinného ventilu TECE již 
samozřejmostí.

Úspora vody EkologickýŠetří životní prostředí
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Průtok vody splachovacím potrubím lze dodatečně nastavit podle Vašeho výběru WC keramiky. Moderní designové 
trendy se projevují i ve výrobě toalet. Různé tvary keramik WC potřebují odlišné rychlosti a množství splachovací 
vody, aby bylo dosaženo efektivního spláchnutí. TECE myslí na vše! 
U běžných vypouštěcích ventilů lze tlak splachování pouze snižovat, nikoli zvyšovat. Vypouštěcí ventil TECE nabízí 
řešení tohoto problému výměnou standardně instalovaného škrtícího kroužku.
Pokud dochází při splachování k vystřikování vody z keramiky, můžete splachovací tlak zase naopak snížit.

Plné spláchnutí: 4.5/6/7.5 a 9 litrů.
Úsporné spláchnutí: 3 litry

Novinka – tlak splachování
můžete nejen snížit, ale i zvýšit!



Vyměníte-li škrticí kroužek
v lůžku ventilu, můžete
tlak splachování nejen  
snížit, ale i zvýšit!
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Splachovací nádržky – TECE

Červené táhlo ovládá redukované spláchnutí, modré

táhlo slouží pro plné spláchnutí. Ventil nabízí plné

spláchnutí 4,5/6/7,5 nebo 9 litrů, úsporné spláchnutí

3 litry zůstává neměnné. Díky 4 škrtícím kroužkům

lze plynule upravovat tlak splachování.

Po dokončení instalace 
samotné nádržky, se napojí 
pancéřová hadička 
k napouštěcímu ventilu, 
bez nutnosti použití nářadí.

Čelní krycí deska slouží
jako ochrana před vniknu-
tím nečistot do nádržky 
a tvoří základnu upevnění 
ovládacího mechanizmu.

Nádržka TECE je předem 
smontována výrobcem 
a vyžaduje pouze připojení 
instalace během fáze montá-
že na stěnu. Nádržku je 
nutno otevírat jen pro připoje-
ní napouštění vody a přena-
stavení vypouštěcího ventilu.

Ovládací táhla lze zasunout 
a zcela přesně nastavit díky 
označení zarovnání.

Snadná instalace ventilu, 
navzdory malému montáž-
nímu otvoru.

V případě servisního zása-
hu lze demontovat kom-
pletní ovládací mechanis-
mus včetně čelního krytu. 
Všechna původní nastavení 
splachování zůstanou 
zachována.

Údržba je pak stejně snadná jako montáž. Při případné

výměně ventilu není nutné demontovat jeho jednotlivé

součásti. Kompaktní konstrukce vypouštěcího ventilu

umožňuje snadné vyjmutí z nádržky.

      

110% 

      

100%

        

90%

80%
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Montážní prvky TECEprofil pro WC

Splachovací nádržka TECE má univerzální využití. Pro montáž do lehkých konstrukcí je dodávána s označením

TECEprofil. Řada TECEprofil nabízí moduly s různou montážní výškou a zvláštní moduly doplňující celou nabídku

– např. montážní prvky s možností odsávání pachu nebo pro instalaci bezbariérových a sprchovacích toalet,

které naleznete v nabídce speciálních montážních prvků a příslušenství.

WC modul TECEprofil
Montážní výška 1 120 mm
Ovládání zepředu

WC modul TECEprofil
Montážní výška 980 mm
Ovládání zepředu
nebo shora

WC modul TECEprofil
Montážní výška 820 mm
Ovládání zepředu
nebo shora

TECEprofil
instalace sanitární stěny 

Volně stojící sanitární
stěna TECEprofil

Individuální instalace
modulu před zděnou
stěnu

Individuální instalace 
modulu s výškově nastavi-
telným univerzálním  
ukotvením

Montážní prvek TECEprofil – univerzální řešení pro každý typ instalace



Splachovací nádržka TECE – instalace do lehkých příček
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Systém přípravy sanitárních stěn TECEprofil

Prakticky žádný jiný systém přípravy stěn nevyžaduje tak málo základních prvků jako TECEprofil. Jednoduchost 

systému jej činí extrémně flexibilním – nabízí bezpečnost a spolehlivost v individuálních i rozsáhlých projektech. 

Instalace WC, umyvadla, pisoáru či bidetu v jedné řadě nebyla nikdy jednodušší. S několika málo základními 

prvky můžete připravit instalaci před stěnu, do rohu a nebo vytvořit samostatně stojící stěny v koupelnách,  

velmi rychle a spolehlivě.

Rohová konstrukce:
Instalace s variabilním
rohovým ukotvením

Profilová stěna z kovových 
nosníků UA vhodná pro 
hendikepované a seniory

Profilová stěna z kovových 
nosníků C

Stěna z dřevěných
nosníků
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Montážní prvek TECEbox  
pro WC
Ovládání zepředu. Vhodné pro 
všechna ovládací tlačítka TECE. 
Možné instalovat do sanitár
ních stěn z TECEprofil.

Montážní prvek TECEbox 
se stavební výškou 820 mm
Podle montáže lze ovládat 
shora nebo zepředu. Před in sta
lo va ná konstrukční deska 
s hloubkou 30 mm vhodná 
pro přímé obložení.

Montážní prvek TECEbox plus 
pro WC
S výškově nastavitelnými pod
pěrami a opláštěním určeným 
pro přímé obložení.

Montážní prvek TECEbox
pro umyvadlo
S hloubkově nastavitelným 
ukotvením do stěny. Stavební 
hloubka 8–18 cm.

TECEbox – jak jednoduchá je instalace
před zděnou příčku: obezdít, obložit, hotovo.
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Splachovací nádržka TECE – instalace do zděných příček

Jednoduchá montáž TECEbox do řady, pomocí 

ocelového profilovaného nosníku a rohové spojky.
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Podomítková nádržka 8 cm – spolehlivá nádržka s objemem 9,5 litru.

Podomítková nádržka 8 cm je extrémně tenká a hodí se tedy pro instalaci do úzkých stěn. Konstrukce 

vychází z německého know-how a je výsledkem řady let zkušeností TECE v oblasti splachovacích technologií. 

Pro instalaci do lehkých příček se nádržka dodává jako modul TECEprofil, nebo pro zděné konstrukce jako 

TECEbox.
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Splachovací nádržka TECE 8 cm

Splachovací nádržka TECE s hloubkou 8 cm má objem splachování 9,5 l. Použít lze všechna jedno i dvou množstevní 

ovládací tlačítka TECE. Kapacita splachovací nádržky 9,5 litru umožňuje v případě potřeby okamžité opakované 

spláchnutí. Napouštěcí ventil se vyznačuje rychlostí, přesností a hlavně nízkou hlučností. Ve výrobě zkontrolovaná těs-

nost nádržky, kompletní osazení armaturami a zajištění vstupního otvoru je v TECE standardem. Neporušená nálepka 

na krytu otvoru splachovací nádržky zjednodušuje kontrolu. Nádržku není nutné otevírat kvůli tlakové zkoušce.

Standardně je vypouštěcí ventil nastaven na 3 litry pro úsporné spláchnutí a 6 litrů pro plné spláchnutí.

Plné spláchnutí: 4,5/6 a 9 litrů
Úsporné spláchnutí: 3 litry

Splachovací nádržka TECE 8 cm
– malá velikostí, velká výkonem.
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Červené táhlo aktivuje úsporné spláchnutí, modré táhlo 

slouží pro plné spláchnutí. Vypouštěcí ventil můžete kdy-

koli nastavit bočním posuvníkem na plné spláchnutí 

4,5/6 a 9 litrů, zatímco redukované spláchnutí 3 litry 

zůstává stále neměnné.

Čelní krycí deska slouží jako 
ochrana před vniknutím 
nečistot do nádržky a zároveň 
tvoří základnu upevnění ovlá-
dacího mechanizmu.

Nádržka se dodává od 
vý rob ce předinstalovaná 
a zce la těsná. Je nutné ji 
otevřít pouze pro přenasta-
vení.

Jakmile odjistíte kotvící část 
osazení ventilu, můžete jej 
povysunout a jeho horní 
část v kloubu vyhnout ze 
vstupního otvoru.

Následným pootočením lze 
ventil vyjmout vstupním 
otvorem ven z nádržky.

Po dokončení instalace 
ná drž ky, pokračujeme připo-
jením pancéřové hadičky 
k napouštěcímu ventilu, 
bez nutnosti použití nářadí.

Pro servisní účely lze de mon-
tovat celou jednotku včetně 
ovládacích tlačítek. 
Nastavení splachování se 
nezmění.

Při případné výměně ventilu není nutné demontovat jeho 

jednotlivé součásti. Kompaktní konstrukce vypouštěcího 

ventilu umožňuje snadné vyjmutí z nádržky.
Osazení ventilu můžete
snadno vyjmout.

Stejným způsobem jedno-
duše vyjmete i napouštěcí 
ventil.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Možnosti instalace

Instalace do zděné příčky Instalace s obezděním 
před nosnou příčku

Individuální instalace 
mo du lu před zděnou stěnu

Montáž do profilové stěny 
z kovových nosníků C

Montážní prvky TECE 8 cm – možná řešení instalace

Řada modulů toalet 8 cm vychází ze čtyř montážních variant pro všechny běžné montážní situace. Ve všech těchto 

modulech jsou použity TECE nádržky 8 cm. Kompletní splachovací nádržka s objemem 9,5 litru a izolací proti konden-

zaci vody, vybavena úsporným systémem dvoumnožstevního splachování.

Nádržka je kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky TECE (TECEsquare, TECEloop, TECEplanus s výjimkou elektronic-

kého ovládání, TECEambia, TECEbase, TECEnow, TECElux Mini) a splachovacími  páčkami s použitím pro jedno i dvou-

množstevní splachování dle zvoleného modelu. Ucelenou řadu TECE se stavební hloubkou 8 cm doplňují montážní 

prvky pro bidet a umyvadlo určené do lehkých příček nebo k obezdění.

Montážní prvky TECEbox a TECEprofil pro WC se stavební hloubkou 8 cm

TECEprofil pro WC
Pro montáž do lehkých pří-
ček nebo před pevné stěny

TECEbox basic  
pro zděné konstrukce
s nastavitelnou splachova-
cí trubkou chráněnou před 
kondenzací vody. Pro stojící 
toalety

TECEbox pro WC
Určené pro instalaci před 
zdě né příčky. Pro závěsná 
WC

TECEbox plus pro WC
Pro závěsná WC, zvuková 
izolace
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Vždy kompatibilní
– ovládací tlačítka TECE.



TECElux Mini

TECEnow

TECEsquare

TECEloop

TECEplanus TECEplanus s IR snímačem
(nekompatibilní s nádržkou 8 cm)

TECEambia

TECEbase

Splachovací páčky Montážní prvek pro WC



TECElux Mini

TECEnow

TECEsquare

TECEloop

TECEplanus TECEplanus s IR snímačem
(nekompatibilní s nádržkou 8 cm)

TECEambia

TECEbase

Splachovací páčky Montážní prvek pro WC

Vaše jistota – splachovací technologie od TECE

Nádržky TECE a ovládací tlačítka TECE 

jsou navzájem vždy kompatibilní!
Vybrat správné ovládací tlačítko k toaletě 
není u některých výrobců nádržek až tak 
snadné. I když je ovládací tlačítko a nádrž-
ka od stejného výrobce, není samozřejmos-
tí, že je montáž možná. S TECE nemáte 
žádná omezení, volba správného ovládací-
ho tlačítka k toaletě není žádný problém. 
Pokud Vámi vybrané ovládací tlačítko i mon-
tážní systém bude značky TECE, bude insta-
lace zcela v pořádku a velmi snadná.
Další informace o ovládacích tlačítkách 
TECE najdete v brožuře „Kompletní přehled 
ovládacích tlačítek TECE“ nebo na webové 
stránce www.tece.cz, kde najdete konfigurá-
tor, který Vám pomůže snadno a rychle najít 
správné ovládací tlačítko pro Vaši koupelnu.



Ovládací tlačítka TECE pro WC a pisoár

Pouze pro montážní prvky TECE

Díky speciální konstrukci splachovací nádržky jsou ovláda-

cí tlačítka k toaletám od TECE poměrně malá. Právě proto 

se bez problémů začlení do architektury koupelny. TECE 

klade velký důraz na správný tvar, což nabízí i základní 

řada ovládacích tlačítek v podobě TECEambia, TECEbase, 

TECEnow a TECEplanus a TECElux Mini. Nerezová ovládací 

tlačítka TECEsquare a skleněná TECEloop jsou elegantním 

řešením pro špičkový koupelnový design.

Ovládací tlačítka pro toalety a pisoáry se shodným 

designem nabízejí řady TECEloop, TECEplanus, 

TECEsquare a TECEambia.

Zapuštěná instalace

Skleněná ovládací tlačítka TECEloop a TECEsquare,

lze pomocí instalačního rámečku, instalovat zapuštěná

do stěny.

2019



Der elektronische Urinalspüler  
von TECE – exaktes Auslöseverhalten  
dank Autofokus-Sensor.
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Elektronicky ovládané splachování pisoárů
– spolehlivé a inteligentní řešení
pro veřejné prostory.

19



Elektronika TECE pro bezdotykové splachování funguje 

na bázi infračerveného snímače s autofokusem.
Snímač změří úhel dopadu světla, které uživatel odráží 
a změří vzdálenost osoby od pisoáru – spolehlivě detekuje 
zda se uživatel přibližuje nebo vzdaluje. Díky této přesné 
a inteligentní technologii se snižuje riziko nechtěných 
spláchnutí.
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Elektronicky ovládané splachování pisoárů od TECE

Technologie TECE PSD eliminuje "rušení
v pozadí", čímž zajišťuje bezchybnou 
funkci splachování.

LEDPSD

Veškeré funkce snadno naprogramujete pomocí
magnetického klíče a manuálu programování.

Funkce časové prodlevy*: pokud je pisoár používán 

v intervalu kratším než 2 minuty, přepne se systém 

do ekono mic kého režimu. Čistící propláchnutí pisoáru 

je aktivo váno po každých 45 minutách.

Funkce úklid: automatické splachování může být nežádoucím 

při čištění pisoárů, z toho důvodu lze nastavit jeho opoždění 

až o 10 minut.

Spláchnutí s předstihem*: funkce zajistí navlhčení keramiky 

pisoáru až 2 vteřiny před jejím použitím, což eliminuje 

usazo vání moči na keramice.

Proměnné spláchnutí: objem spláchnutí může být měněn 

(v rozsahu 2 až 10 vteřin) přesně podle Vašich požadavků.

Vzdálenost: optická detekce osob může být ručně nastavena 

podle potřeb instalace v malých i velkých prostorách.

Hygienické spláchnutí*: funkce může být nastavena 

(od 2 do 10 vteřin) podle Vašich požadavků.

Funkce doplnění*: soudobé konstrukce pisoárů umožňují 

automatické vypuštění a napuštění sifonu. Tato funkce jed-

notky zabezpečuje pravidelné doplnění sifonů po jejich 

vypuštění.

(*funkce může být nastavena volitelně)

TECE vybavila elektronické jednotky pro pisoáry funkcí s inteligentně řízenou časovou prodlevou. S touto tech no

logií vykazují splachovací systémy úsporu vody až 40 %!
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Splachovací ventil pro pisoáry – zlepšení díky inovacím od TECE 

Konstantní objem vody, i když se liší tlak splachování – TECE dosahuje zlepšení díky moderním technologiím a vyrábí 

splachovací ventily kompatibilní  s ostatními výrobky na trhu. Splachovací ventil je řízen tlakem vody, je robustní a velmi 

spolehlivý. Funkce automatické čisticí trysky uvnitř kartuše zaručuje bezúdržbový provoz na dlouhou dobu.

1. Kontrola přítoku
2.  Automatická čistící tryska v oblasti přítoku
3. Masivní těleso plastového pístu odolné vůči opotřebení
4. Otvor nastavování množství 
 (4/2/1 litr, nastavení výrobce 2 litry) 
5. Vysoce účinný obal vnitřní plastové tyče
6. Zvukový tlumič

Mechanické a elektronické kartuše mají stejný kryt splacho-
vacího ventilu a stejně vysokou výkonnost splachování  
> 0,3 l/s při 1 baru. Splachovací  ventil lze snadno nastavit 
na úsporný objem splachování 1 litru. Objem splachování 
zůstává konstantní bez ohledu na tlak vody v potrubí. 
Splachovací ventil je v souladu s DIN EN 12541.

1
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TECEprofil pro pisoáry

Použití montážního prvku TECEprofil pro pisoáry s inteligentním splachováním je stejně univerzální jako je použití 

jeho "bratříčka" v provedení pro WC.

Tento modul je vhodný pro všechna mechanická i elektronická pisoárová ovládací tlačítka značky TECE. Jako u všech 

modulů TECE, lze instalaci provést do systémových sanitárních stěn TECEprofil nebo do stěn z lehkých příček. Dále je 

možná individuální instalace před nosnou příčku nebo do rohu. Ovládací tlačítko nebo kryt elektroniky je vhodný i pro 

montážní prvky na zazdění.

Volba profesionálů
– pro bezpečný a spolehlivý provoz.

Modul pisoáru TECEprofil 
s krytem splachovacího 
ventilu TECE
Pro montáž predstěnového 
systému TECEprofil, s in sta-
lací mechanického nebo 
elektronického ovládání.

Pro zděné i lehké konstrukce

Montážní prvek včetně ovládacího ventilu TECE se dodává pro zděné i lehké konstrukce. 

Speciální ochrana holé stěny – ideální řešení pro instalace do lehkých příček

Montážní prvky pro pisoáry obsahují ochranný kryt z měkčeného plastu, který je instalo-

ván v průběhu výstavby a zarovná se podle obkladu. Právě díky tomuto krytu je zabrá-

něno prosakování kondenzační vody přímo do stěny.

Během instalace se upraví 
plastová ochrana proti pro- 
sakování vody přesně podle 
druhu použitých obkladů.

Vodotěsná plastová ochra-
na brání v prosakování 
kondenzační vody do 
hmoty stěny.
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Elektronicky ovládané splachování WC od TECE

Jednoduchá montáž

Elektronické ovládání napájené baterií je možné snadno

nainstalovat i dodatečně. Jednoduše se vymění standardní 

plastový kryt za kryt ovládacího tlačítka s IR senzorem

a servopohonem ovládání ventilu.

TECE
– elektronicky ovládané splachování WC.

TECE nabízí tři varianty elektronicky ovládaného splachování WC: kabelové, bezdrátové nebo infračervené ovládání. 

Všechny verze se dodávají s  napájením z baterií nebo ze sítě. Elektronické ovládání je spínáno servopohonem, který je 

napájen běžně dostupnými lithiovými bateriemi 6 V, nebo 12voltovým zdrojem se síťovým napájením. Kapacita baterie 

je dostačující pro zhruba  25 000 cyklů spláchnutí. 

Bezdotykové splachování

Bezdotykově ovládané splachování toalet je hygieničtější než mechanické splachování, je vhodné zejména pro použití ve 

veřejných zařízeních. Toto čisté řešení je často zatracováno, protože časté chybné spouštění splachování běžně dostupných 

systémů zvyšuje spotřebu vody. Z tohoto důvodu společnost TECE vyvinula infračervený snímač s automatickým zaostřováním. 

Snímač efektivně detekuje přítomnost stojícího či sedícího uživatele. Díky této vylepšené technologii nedochází k nechtěným 

spláchnutím a zvýšené spotřebě vody. Ovládací tlačítko řady TECEplanus nabízí klasické mechanické splachování jako dodatek 

k bezdotykové variantě.
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TECE nabízí elektronicky ovládané splachování pomocí kabelu nebo bezdrátovým ovládáním zejména u instalací bez-

bariérových toalet. Při použití kabelového ovládání splachování lze spouštěcí spínač umístit přímo na bezpečnostní 

madla nebo na stěnu. U dálkového ovládání je možné spustit splachování z libovolného místa v dosahu příjmu elek-

tronického systému. Mechanická funkce standardního ovládacího tlačítka je i nadále plně k dispozici.

Bezdrátová elektronika pro toalety je kompatibilní se spínači na bezpečnostních madlech firem HEWI, Keuco, Lehnen,

Normbau, pba nebo Pressalit. Instalace je velmi prostá, stačí pouze nastavit elektronické dálkové ovládání.

Dálkové ovládání splachování
pro bezpečnostní nosná madla
Provoz na baterie, 6 V

Dálkové ovládání splachování
pro bezpečnostní nosná madla
Napájení ze sítě, 230/12 V

Dálkové splachování toalety  
pro elektrický spínač s kabelem
Provoz na baterie, 6 V

Dálkové splachování toalety
pro elektrický spínač s kabelem
Napájení ze sítě, 230/12 V
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Montážní prvek TECE Gerontomodul – pro univerzální použití

Tento montážní prvek s označením Gerontomodul je vyvinutý speciálně pro instalaci bezbariérových toalet. Je založen 

na univerzálním modulu toalet TECEprofil. S předinstalovaným vedením kabeláží usnadňuje montážní prvek 

Gerontomodul instalaci elektronických ovladačů splachování na bezpečnostní nosná madla. TECE nabízí doplňující 

ocelové desky pro rychlou montáž bezpečnostních nosných madel v souladu s normami. Nabízíme desku s předvrta-

nými a závitovými otvory prakticky pro jakákoli bezpečnostní nosná madla dostupná na trhu. Montáž je snadná: 

desky připevníte na základní rám pomocí čtyř šroubů.

Modulární systém toalet Gerontomodulu TECEprofil 
pro bezpečnostní nosná madla.

Ocelové desky TECEprofil pro uchycení bezpečnost
ních nosných madel od řady výrobců.
Dvojice ocelových desek zajistí rychlou a snadnou montáž 
madel k rámu Gerontomodulu. Podrobné informace nalez-
nete v technickém katalogu TECE.

1.  Ocelová  deska pro upevnění 

bezpečnostních nosných madel

2. Předinstalované vedení kabeláže ovládání

3.  Rozvodná krabice na krytu nádržky se sklápí dovnitř, 

je tedy vždy snadno přístupná

4.  Stabilní příčný nosník s nýtovými závity  

– bezpečně ukotví keramiku i při silném zatížení; 

výška sedáku je nastavená na 48 cm

Řešení pro bezbariérové budovy

2
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Bezbariérové řešení od TECE
– odolné, funkční, jednoduché.



Společnost TECE uzavřela strategické partnerství s japonským výrobcem sanitární keramiky TOTO.

Firma TOTO, světová špička v oblasti sprchovacích toalet, vyvinula řadu závěsných sprchovacích toalet určených pro 

evropský trh. Naším úkolem bylo vyvinout pro tyto sprchovací toalety speciální montážní prvek s ovládacím tlačítkem.

Univerzální modul TECE je doplněn instalační sadou pro sprchovací toalety TOTO. Sadu tvoří nástěnka se zvukovou izolací 

k připojení vody, připojení napájení s montážní deskou a krabička pro montáž ovládání do dutých stěn.

Instalační sada pro  
standardní moduly 
TECEprofil
Instalační sada pro sprcho-
vací toalety TOTO se zvuko-
vě odizolovanou nástěnkou 
k připojení vody, včetně 
napájení a montážní insta-
lační krabičky.
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Dokonalí partneři v oblasti intimní hygieny.



Modul toalety TECEprofil 
pro sprchovací toaletu 
TOTO Neorest.
Tato jedinečná sprchovací 
toaleta Vám nabízí nejen 
možnost dálkového ovládá-
ní splachování, ale též zve-
dání sedátka toalety a řadu 
dalších jedinečných funkcí.

TECE nabízí montážní prvek se splachovací nádržkou pro exkluzivní model sprchovacích 

toalet TOTO – Neorest. Prefabrikovaná jednotka obsahuje automatické splachování, které 

lze připojit přímo ke sprchovací toaletě. Keramiku a pohony se speciálním ovládáním na 

bázi ovládacích tlačítek TECEloop prodává společnost TOTO Europe GmbH – Düsseldorf 

prostřednictvím sítě specializovaných velkoobchodů.

29

Montážní prvek TECEprofil pro sprchovací toalety TOTO
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Montážní prvek TECEprofil s odsáváním pachu

Nežádoucí zápach je odsáván standardním ventilátorem přes otvory v keramice WC. 

Systém TECE takto odvádí zápach přímo z míst, kde se vyskytuje – z toalety. Spojení DN 

70 na montážním prvku je kompatibilní se všemi standardními ventilátory dostupnými na 

trhu. Montáž je rychlá, snadná a splňuje požadavky příslušných norem."

Odsávání pachu s centrál-
ním odsáváním/řízenou 
pokojovou ventilací

Odsávání pachu pomocí 
ventilátoru ve vedení

Odsávání pachu připojením 
na odsávání z vedlejších 
prostor

 

Jednoduché řešení
pro toalety bez zápachu.

Univerzální montážní prvek
TECEprofil s odsáváním pachu

Univerzální použití pro různé
druhy ventilačních systémů
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Montážní prvek TECEprofil s odsáváním pachu

U toalet bez vnější stěny, v bytových domech a rozsáhlejších budovách, lze TECEprofil 

s odsáváním pachu snadno připojit ke standardní pokojové ventilaci (obr. vlevo). Pomocí 

standardního plastového vedení DN 70 snadno připojíte montážní prvek na odsávání 

vzduchu ze sousedních prostor. Velký 70mm vnitřní průměr napojení zaručuje nízkou 

rychlost proudění vzduchu a umožňuje účinné odsávání zápachu bez nepříjemného průvanu. 

Vlhkost kondenzuje na vnitřní straně potrubního vedení před vlastním ventilátorem.

Montážní prvek TECEprofil s odsáváním zápachu lze použít i v rodinných domech 

(obr. vpravo). V koupelnách s možností přímého odvětrání připojíte montážní prvek přímo 

k odsávacímu potrubí s ventilátorem. Díky tomu lze odsávat zápach bez negativních 

vlivů, jakým je například pokles teploty v místnosti způsobený dlouhodobým otevřením 

okna, což vede k vyšším nákladům na vytápění a snížení užitného komfortu.



 

Sada pro vhazování WC tablet do splachovací 
nádržky pro lepší hygienu a svěžest na toaletě

TECElux Mini TECEsquare TECEloop TECEplanus TECEambia TECEbase TECEnow

Sadu pro vhazování WC tablet jako doplněk ke všem nádržkám TECE, je možné použít se všemi ovládacími tlačítky 

TECE včetně WC terminálu TECElux.



Čistota po vhození WC tablety

WC tablety zajistí stálou příjemnou vůni na Vaší toaletě a zároveň snižují riziko množení bakterií na keramickém povrchu 

Vašeho klozetu. Díky sadě pro přímé vhazování WC tablet do nádržek TECE jsou nevzhledné a nepraktické WC čističe a osvěžo-

vače již minulostí. Tato sada je nepostradatelným řešením u moderních klozetů, postrádajících "vnitřního okraj", protože zde 

není žádný prostor pro uchycení závěsných čističů. Sadu pro vhazování WC tablet můžete kombinovat se všemi typy ovládacích 

tlačítek TECE, včetně toalety budoucnosti – TECElux.

4
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1.	TECE	splachovací	nádržka
2.	Ochranný	kryt
3.	Sada	pro	vhazování	WC	tablet
4.	Košík	na	WC	tabletu

Sada pro vhazování WC tablet do splachovací nádržky 

Vhazování	tablet	je	velice	snadné	a	zvládne	ho	každý	v	několika	krocích…	

Chcete-li	vyjmout	ovládací	tlačítko,	
jednoduše	ho	uchopíte,	vytáhnete	
a	otočíte	směrem	dolů.

Nyní	krásně	vidíte	červený	kryt	pro	
vhazování	tablet...

…kryt	otevřete	a	tabletu	jednodu-
še	vhodíte	do	košíku	uvnitř	
splacho	vací	nádržky.

Tableta	zapadne	přesně	na	místo	
a	rovnoměrně	uvolňuje	dezinfekč	ní	
prostředky	přímo	do	vody.
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Inteligentní technologie splachování  
– vyrobeno s know-how TECE.
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TECE Česká republika, s. r. o.
Voctářova 2449/5,  
180 00  Praha 8 – Libeň 
Česká republika

Tel.: +420 273 134 240

info@tece.cz 
www.tece.cz

Pro více informací o našich produktech 
navštivte www.tece.cz


