TECEbase – Module pentru WC cu rezervor Base

Modul de WC TECEbase cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acționare albă, înălțime de instalare 1120 mm
Modul de WC pentru montaj monobloc, în fața unui perete solid sau pentru
întegrarea în pereți cu structuri portante de metal sau lemn.
Unitate complet preasamblată compusă din:

Module sanitare

Rezervor Base pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
• Conexiunea rezervorului cu filet exterior de 1/2"
• Volum rezervor de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri; un
volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de
spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate
fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
• Izolat împotriva condensului
• Testat conform DIN EN 14055
• Grup acustic 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă
Modul compus din:
• Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
• Sistem de fixare pentru pereti solizi (9380007).
• Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
• Adaptor îmbinare adecvat de asemenea pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile
de prindere.
• Clapetă de acționare TECEbase albă pentru sistemul cu acționare dublă
Avertizare:
Compatibil doar cu clapetele din gama TECEbase. Alte clapete de acționare
sau piese de schimb nu sunt compatibile. Daca se doreste montajul oricarei
clapete de actionare TECE pe rezervorul TECEbase se vor comanda separat
usa de vizitare cod 9820017 si diblurile de fixare 9820019. Compatibil doar
cu vase ceramice cu distanța de prindere de 180 mm.
Vă rugăm să comandați separat:
• Set de adaptare TECEone pentru pereți de gips-carton
Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact
(= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod
9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.
Cod
9400000
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3 300 lei - ACTIUNE !

TECEbase – Module pentru WC cu rezervor Base

Modul de WC TECEbase cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acționare crom lucios, set de izolație fonică şi sistem de fixare, înălțimea de instalare 1120 mm
Modul de WC pentru montaj monobloc, în fața unui perete solid sau pentru
întegrarea în pereți cu structuri portante de metal sau lemn.
Unitate complet preasamblată compusă din:
Rezervor Base pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
• Conexiunea rezervorului cu filet exterior de 1/2"
• Volum rezervor de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri; un
volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de
spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate
fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
• Izolat împotriva condensului
• Testat conform DIN EN 14055
• Grup acustic 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă
Module sanitare

Modul compus din:
• Cadru de montaj autoportant, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
• Patru găuri filetate pentru distanța de montaj a vasului WC de 180 sau 230
mm
• Sistem de fixare pentru pereti solizi (9380007).
• Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
• Adaptor îmbinare adecvat de asemenea pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile
de prindere.
• Clapetă de acționare TECEbase crom lucios cu dublă acționare.
• Set de izolare fonică pentru WC
Avertizare:
Compatibil doar cu clapetele de acționare TECEbase. Alte clapete de acționare sau piese de schimb nu sunt compatibile. Daca se doreste montajul oricarei
clapete de actionare TECE pe rezervorul TECEbase se vor comanda separat
usa de vizitare cod 9820017 si diblurile de fixare 9820019. Compatibil doar
cu vase ceramice cu distanța de prindere de 180 mm.
Vă rugăm să comandați separat:
• Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante
• Set de adaptare TECEone pentru pereți de gips-carton
Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de contact
(= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod
9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.
Cod
9400006

3 850 lei - ACTIUNE !
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TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 1120 mm
Modul de WC pentru montarea în structuri din profile TECEprofil sau pentru instalarea în pereți cu structuri de susținere metalice sau de lemn în fața unui
perete solid sau ca modul de colț; adecvate de asemenea pentru ansamblu
monobloc.

Rezervor UNI pentru acționare frontală:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
• Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6
litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de
4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de
clapeta de acționare utilizată.
• Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
• Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in
conformitate cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere – Partea
1: Cladiri si spatii publice).
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Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Sistem de fixare pentru montaj in fața uni perete solid, în structuri portante,
de colț sau structuri din lemn
• Ușă de vizitare pentru tablete dezinfectante
• Set de adaptare TECEone pentru pereți din gips-carton
Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în
spațiul de construcție inferior al cadrului.
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Modul compus din:
• Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
• Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile
de prindere.

Cod
9300000

150

500

220
320
355

Module sanitare

Unitate complet preasamblată, compusă din:

€/buc.
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TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 980 mm
Modul de WC pentru instalarea în structuri TECEprofil sau în fața unui perete
solid.
Unitate complet preasamblată, compusă din:
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Modul compus din:
• Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
• Două elemente de fixare reglabile în adâncime
• Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile
de prindere.
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Module sanitare

rezervor Uni pentru acționare frontală sau superioară:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
• Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6
litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de
4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânere de acționare pentru WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de
clapeta de acționare utilizată
• Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
• Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă
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Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (a se vedea clapetele de acționare)
• Ușa de vizitare pentru tablete dezinfectante (numai la acționare frontală)
• Set de adaptare pentru TECEone pentru pereți din gips-carton
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Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod
9041029 în spațiul de construcție inferior al cadrului.
Atenție:
În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un
sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental. Atunci când utilizați sisteme
ceramice compacte (de ex.: Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B:
Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly
203060) montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.
Cod
9300022

€/buc.
290
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TECEprofil – Module pentru WC cu cadru

Modul de WC TECEprofil cu rezervor Uni, înălțime de instalare de 820 mm
Modul de WC pentru instalarea în structuri TECEprofil sau în fața unui perete
solid.

Rezervor UNI pentru acționare frontală sau superioară:
• Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
• Rezervor complet preasamblat și sigilat
• Conexiunea rezervorului cu filet interior de 1/2"
• Rezervor cu un volum de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6
litri, poate fi setat opțional în orice moment un volum de spălare de
4,5/7,5/9 litri; volum parțial de spălare de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
• Izolat împotriva condensului
• Pentru clapetele de acționare TECE și mânerul pentru acționare WC
• Se poate seta ca rezervor pentru acționare simplă sau dublă, în funcție de
clapeta de acționare utilizată
• Certificare în conformitate cu DIN EN 14055
• Grupa acustică 1 în conformitate cu DIN 4109
• Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Vă rugăm să comandați separat:
• Clapetă de acționare pentru WC (consultați clapetele de acționare)
• Ușa de vizitare pentru tablete desinfectante (numai pentru acționarea frontală)
• Set de adaptare TECEone pentru pereți de gips-carton
Notă:
Dacă se utilizează vase ceramice pentru WC cu o suprafață redusă de susținere (= distanța de la centrul bolțului de prindere la marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de 18 cm) – de ex. V & B Memento, Subway 2.0 – este necesară instalarea unui set de bare din oțel cod 9041029 în
spațiul de construcție inferior al cadrului.
Atenție:
În cazul în care clapeta de acționare este montată frontal și este utilizat un
sistem ceramic compact, în cazul rezervoarelor cu o înălțime de instalare redusă, capacul de WC ar putea cădea accidental Atunci când utilizați sisteme
ceramice compacte, montați numai clapete de acționare cu acționare superioară.
Cod
9300001
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Modul compus din:
• Ramă de montaj autoportantă, vopsit în câmp electrostatic
• Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
• Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
• Adaptorul excentric de îmbinare este adecvat si pentru instalarea orizontală
• Set de conectare WC DN 90, inclusiv capace de protecție pentru șuruburile
de prindere.
• Două elemente de fixare reglabile în adâncime
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Unitate complet preasamblată, compusă din:
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