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Modul TECEprofil pentru brațul de susținere de siguranță și sistemele de
susținere

Pentru instalarea în pereți cu structuri din profile UA sau in fața zidului.

Unitate complet preasamblată, compusă din:
• Ramă de montaj autoportantă, vopsită în câmp electrostatic
• panou din furnir impermeabil la apă
• Materiale de montaj pentru fixarea pe un perete cu profil UA

Vă rugăm să comandați separat:
• Sistem de fixare reglabil în adâncime pentru montajul în fața unui perete

solid.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9360000 1 buc. 10 buc. 60 buc. 159
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Placă de montaj TECEprofil pentru brațul de susținere de siguranță și 
sistemele de susținere

Pentru fixarea stabilă a mânerelor de susținere și sistemelor de fixare într-o
structură de susținere TECEprofil sau într-un perete cu structura din profil UA.

Unitate preasamblată, compusă din:
• Placă din furnir impermeabil la apă pentru atașarea pe un modul universal

TECEprofil 
• două cleme multifuncționale pentru fixarea structurii de susținere

TECEprofil

Cod UL 1 €/buc.
9042003 1 buc. 90
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Sistem de fixare modul TECEprofil reglabil în adâncime cu prindere rapidă

Pentru montajul modulelor pe un perete solid și pe structuri TECEprofil, distan-
ța de fixare de 150-240 mm.

Compus din:
• Două elemente de fixare reglabile în adâncime
• Materiale de montaj

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
9380014 1 buc. 15 buc. 24

Sistem de fixare de perete TECEprofil

Elemente de fixare modul individual pentru fixarea de un perete stabil.

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
9380300 1 buc. 20 buc. 16
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Sistem de fixare de perete TECEprofil 45°

Sistem de fixare pentru fixarea modulului de un perete solid la un unghi de
45°.

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
9380301 1 buc. 20 buc. 19

Sistem de fixare TECEprofil pentru pereți solizi

Sistem de fixare a modulului in fața unui perete solid. Pentru susținerea unor
înălțimi ale structurilor de 145-175 mm.

Compus din:
• Două șuruburi de fixare cu dibluri
• Patru piulițe cu flanşă

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
9380007 1 buc. 40 buc. 6

Set de fixare TECEprofil pentru pereții cu structuri UA

Material de fixare pentru montajul modulelor TECEprofil pe profilele latera-
le încastrate. Adecvate pentru profile 50 cu montaj încastrat conform DIN
18182 Partea 1.

Compus din:
• Patru șuruburi cu piulițe
• Opt șaibe

Cod UL 1 UL 2 €/set
9380006 1 set 5 set 8

Set de fixare TECEprofil pentru pereți cu structuri din lemn

Materiale de montaj pentru montajul modulelor TECEprofil pe structurile late-
rale de lemn.

Compus din:
• Patru șuruburi cu cap hexagonal pentru lemn
• Patru șaibe

Cod UL 1 UL 2 €/set
9380005 1 set 5 set 8

Sistem de fixare cu prindere laterală TECEprofil pentru nișe

Înălțător sifon pentru modulele TECEprofil, pentru asamblarea și conectarea în
nișe de 680–1130 mm, inclusiv materiale de montaj.

Notă:
Acționarea de sus nu este posibilă atunci când este utilizat în combinație cu
modulele de WC cu o înălțime de instalare de 820/980 mm.

Cod UL 1 €/buc.
9380013 1 buc. 72

min. 680

max. 1130
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Element de fixare telescopic TECEprofil pentru module

Pentru extinderea barelor laterale ale modulului și fixarea de o bară orizontală
TECEprofil.

Compus din:
• Două elemente de fixare reglabile pe înălțime
• Material de montaj pentru fixarea  pe tubul TECEprofil

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
9380001 1 buc. 5 buc. 27
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Sistem de fixare TECEprofil reglabil pe înălțime, pentru asamblare 
individuală

Pentru montajul modulelor TECEprofil pe un perete solid sau construcții 
ușoare. Permite reglajul în adâncime și înălțime.

Unitate complet preasamblată, compusă din:
• Traversă de montaj galvanizată
• Două elemente de fixare pe perete, reglabile în înălțime, pentru ajustarea la

modelul plăcilor ceramice
• Materiale de montaj pentru prinderea de perete

Cod UL 1 €/buc.
9380002 1 buc. 37
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Element de fixare TECEprofil pentru instalarea pe colț

Pentru montajul modulelor TECEprofil de un perete solid sau ușor la un unghi
de 45°. Numai o latură trebuie să fie prinsă în șuruburi pe perete.

Unitate complet preasamblată, compusă din:
• Traversă de asamblare galvanizată, reglabilă pe înălțime, pentru adaptare

la modelul plăcilor ceramice
• Profil galvanizat ușor pentru montajul panoului frontal
• Material de montaj

Cod UL 1 €/buc.
9380004 1 buc. 80
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Element de fixare modul TECEprofil pentru instalarea variabilă pe colț

Pentru montajul de colț al modulelor TECEprofil. Ansamblu de colț pentru eco-
nomie de spațiu în colțuri, de exemplu montarea de țevi de scurgere, de țevi
de aerisire sau de țevi de alimentare în spatele modulului. Se poate monta la
toate modulele.

Compus din:
• Două accesorii de perete pentru montarea pe colț, cu unghi variabil
• Material de montaj pentru prinderea de perete

Cod UL 1 UL 2 €/set
9380003 1 set 5 set 28

I

min. 495

min. 350
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Set bare de oțel pentru cadre TECEprofil

Pentru susținere suplimentară în ramele de montaj pentru vasele ceramice de
toaletă cu o suprafață de susținere redusă (= distanța dintre șurubul central de
atașare și marginea inferioară a suprafeței de susținere nu este mai mare de
18 cm) – de ex. V & B Memento și Subway 2.0. Adecvate pentru instalarea cu
toate modulele pentru WC TECEprofil.

Cod UL 1 €/buc.
9041029 1 buc. 27

Picioare extinse pentru modul TECEprofil

Pentru montajul modulelelor TECEprofil cu extinderi de la pardoseală de la
min. 20 cm la max. 50 cm. Versiunea galvanizată cu talpă de prinde-
re TECEprofil.

Cod UL 1 €/buc.
9030028 1 buc. 29

Cot de conectare toaletă TECEprofil 90° – DN 90/100

Pentru conectarea unui modul de WC la o țeavă de scurgere DN 100, material
PE-HD (ce poate fi sudat).

Cod UL 1 €/buc.
9820069 1 buc. 15

Cot de conectare toaletă TECEprofil de 90° – DN 90/90

Pentru conectarea unui modul de WC la o țeavă de scurgere DN 90, trei adân-
cimi reglabile.

Tip Cod UL 1 UL 2 €/buc.
PE-HD 9980067 1 buc. - 15
PE-HD 9820315 1 buc. 10 buc. 15
PP 9820134 1 buc. - 18

Cot cu racord flexibil flexibil de conectare toaletă TECEprofil DN 90

Cot flexibil de scurgere DN 90, piesă de conectare PE-HD (sudabil).

Cod UL 1 €/buc.
9820317 1 buc. 57

DN 90
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Set de conectare WC TECEprofil 30 cm, DN 90

Set de conectare din PE pentru vas WC suspendat.

Cod UL 1 €/buc.
9820214 1 buc. 55

Adaptor excentric, DN 90/100

Conector de toaletă pentru conectarea orizontală a modulelor la o țeavă de
scurgere DN 100.

Tip Cod UL 1 UL 2 €/buc.
PP 9820136 1 buc. 10 buc. 7
PVC 9820137 1 buc. 10 buc. 10
PE-HD 9820316 1 buc. 10 buc. 11

Țeavă de spălare TECEprofil pentru extracție miros

Țeavă de spălare pentru conectarea sistemului de extracție miros.

Tip Cod UL 1 €/buc.
DN 70 „dreapta”, 90° 9820078 1 buc. 107
DN 70 „stânga”, 90° 9820126 1 buc. 107
DN 50 „dreapta”, 45° 9820127 1 buc. 49

Set de adaptare TECEprofil pentru capace de WC cu funcție de bideu

Set carcasă izolată fonic pentru instalarea pe toate modulele TECEprofil
pentru structuri portante; adecvat pentru pregătirea conexiunii la apă și 
elctricitate, pentru capace de WC cu funcție de bideu, de ex. Duravit 
SensoWash DCode și SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/
EK 2.0, Aqua-Clean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Set compus din:
• Doză pentru conexiuni electrice.
• Placă de susținere pentru doza, pentru montajul lateral pe cadrul modulului
• Cot cu talpă 1/2" x 1/2" incl. izolație fonică
• Placă de susținere pentru cotul cu talpă.
• Manșon de etanșare
• Șuruburi de fixare

Cod UL 1 €/buc.
9880037 1 buc. 44
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Set de adaptare TECE pentru TOTO Washlet SG 2.0

Carcasă izolată fonic pentru instalarea pe toate modulele TECEprofil pentru
structuri portante; adecvat pentru pregătirea unei conexiuni la apă pentru 
toaleta Toto SG shower.

Set compus din:
• Cot cu talpă 1/2" x 1/2" inclusiv izolare fonică
• Placă de susținere pentru coturile cu talpă.
• Manșon de etanșare
• Șuruburi de fixare

Cod UL 1 €/buc.
9880049 1 buc. 27

Conexiune apă TECEprofil pentru WC cu bideu

Furtun de rezervă ranforsat cu racord în T integrat pentru rezervoare Uni.

Cod UL 1 €/buc.
9880036 1 buc. 47

Set de asamblare TECEprofil pentru modulul universal pentru vas WC cu 
bideu

Set de instalare pentru conectarea unei WC cu bideu încorporat în combinație
cu un modul pentru WC cu funcție bideu.

Pachetul conține:
• Furtun ranforsat 3/8" FI, lung
• Furtun ranforsat, incl. racord în T 3/8" cu FE.
• Racord de cuplare 3/8" FE
• 3/8" adaptor de plastic pentru supapa de umplere F 10

Tip Cod UL 1 €/buc.
Înălțimea modulului 1120 mm 9880052 1 buc. 57
Înălțimea modulului 980 mm 9880053 1 buc. 56
Înălțimea modulului 820 mm 9880054 1 buc. 55
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Set de adaptare TECEone pentru structuri portante

Set de adaptare izolat fonic pentru preinstalarea modulelor pentru structuri
portante (adâncimea de instalare minimă de 15 cm) pentru TECEone.

Set compus din:
• Plăci de susținere pentru conexiunile țevilor de apă caldă și apă rece
• Elemente de izolare fonică pentru coturi cu talpă
• Șuruburi de prindere pentru coturi cu talpă
• Bolțuri de siguranță pentru plăcile de susținere

Cod UL 1 €/buc.
9880046 1 buc. 35
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Set de izolare fonică TECEprofil pentru WC și bideu

Pentru izolare fonică între vasul ceramic de WC sau bideu și plăcile ceramice.

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9200010 1 buc. 10 buc. 60 buc. 4

TECEprofil cot de conectare între lavoar și sifon 

Cot de scurgere 1 1/4" x DN 32 cu tub de imersie reglabil pe înălțime și placă
de acoperire din alamă cromată.

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
9080001 1 buc. 30 buc. 42

Fitting de conectare TECEprofil pentru urinal

Set compus din:
• piesă de conectare 1/2"
• Conector urinal

Cod UL 1 €/buc.
9820055 1 buc. 13

Cheie pentru robinetul colțar

Pentru montarea/demontarea robinetului colțar din rezervorul TECE, cu suport
pentru cheie de 1/2" sau 1/4".

Cod UL 1 €/buc.
9820264 1 buc. 81
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Ușă de vizitare TECE pentru tablete dezinfectante

Pentru introducerea tabletelor dezinfectante în rezervorul standard TECE
(adâncime de instalare de 13 cm). În combinație cu toate clapetele de acționa-
re TECE sau cu o placă frontală din sticlă cu unitate de acționare TECElux, pen-
tru instalare frontală. Adecvat pentru montaj încastrat. Pot fi adaptate toate
clapetele de acționare TECE.

În construcție din zidărie, se va utiliza pentru grosimi ale zidului de minim
16 mm. Grosime maximă a construcției din zidărie: Construcție în sistem uscat
60 mm, Construcție din zidărie de 75 mm.

Atenție:
Tabletele dezinfectante utilizate nu trebuie să conțină clor sau alte substanțe
oxidante. Nota: Pentru montajul cu rezervorul TECEbase va rugam sa coman-
dați separat dibluri de prindere, cod produs 9820019.

Cod UL 1 €/buc.
9240950 1 buc. 47

Supapă de spălare TECE A 2

Pentru rezervoarele standard TECE (adâncime de instalare 13 cm), inclu-
de scaunul supapei, set de reglare debit și acționare.

Cod UL 1 €/buc.
9820223 1 buc. 48

Supapă de umplere universală TECE F 10

Supapă de umplere universală pentru instalare în toate rezervoarele TECE
precum și în aproape toate rezervoarele montate pe perete sau încastrate, de
la alți producători.

Detalii produs:
• Conexiune cu filet metalic 3/8"
• Presiune intrare 0,5-10 bar
• Presiune minimă 0,5 bar
• Nivel reglabil
• Țeavă de evacuare reglabilă
• Zgomot redus, în conformitate cu grupa acustică I (DIN 4109)
• Design compact
• Pachetul conține adaptor și piuliță de fixare

Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
9820353 1 buc. 10 buc. 240 buc. 17

Set de reglare debit TECE pentru rezervoarele de spălare cu o adâncime de
instalare de 13 cm

Pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor (adâncimea de instalare
13 cm). Se montează în suportul supapei de scurgere, diametrul 46-28 mm.

Cod UL 1 €/buc.
9820337 1 buc. 10
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Transformator TECEprofil, inclusiv cablu de alimentare

Transformator pentru conexiunea electrică a unităţii de spălare igienică. O uni-
tate igienică poate fi conectată prin intermediul unui singur transformator.
Pentru montarea prizelor încastrate cu un diametru de 60 mm și o adâncime
de 63 mm. Tensiunea electrică de conexiune 230 V (100–240 V, 50–60 Hz),
ieșire 12 V CC. Lungimea cablului 5 m.

Cod UL 1 €/buc.
9810010 1 buc. 104

Set de reglaj debit TECE pentru rezervorul de spălare cu o adâncime de in-
stalare de 8,5 cm

Set de reglare debit pentru adaptarea presiunii de spălare a rezervoarelor
TECE standard cu adâncime de instalare redusă (până la 8,5 cm). Instalarea în
suportul supapei de spălare, diametrul 32–28 mm.

Cod UL 1 €/buc.
9820394 1 buc. 7

Cablu de alimentare TECEprofil pentru conectarea la sistemul de control al
clădirii

Cablu de alimentare pentru conexiunea unităţii de spălare igienică la sistemul
de control al clădirii, lungimea cablului 5 m.

Cod UL 1 €/buc.
9810011 1 buc. 58
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