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Profil de duș TECEdrainprofile

Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de
adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolatie.

Constând din:
• Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, produs din oțel inoxidabil, cu

panta internă, pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-
curățare, material 1.4301 (304)

• Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
• Capac profil din oțel inoxidabil, cu „funcție de împingere” pentru demontare

cu mâna, material 1,4301(304), rezistent până la clasa de încărcare K3 –
sarcină de testare 300 kg

• Clemă de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEdrainprofile
• Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu 

adezivul pentru plăci ceramice
• Pentru pardoseli de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
• Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de

peste 10 mm (incl. pat adeziv)
• Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifi-

că de perete

Vă rugăm să comandați separat:
• Sifon TECEdrainprofile

Lungime Lățime Suprafața Cod UL 1 €/buc.
800 mm 55 mm periat 670800 1 buc. 162
800 mm 55 mm lucios 670810 1 buc. 196
900 mm 55 mm periat 670900 1 buc. 169
900 mm 55 mm lucios 670910 1 buc. 202
1000 mm 55 mm periat 671000 1 buc. 176
1000 mm 55 mm lucios 671010 1 buc. 209
1200 mm 55 mm periat 671200 1 buc. 185
1200 mm 55 mm lucios 671210 1 buc. 232
1600 mm 55 mm periat 671600* NEW 1 buc. 346
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TECEdrainprofile Profil de duș cu suprafață colorată PVD negru* NEW

Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de
adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolatie.

Constând din:
• Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, produs din oțel inoxidabil, gradient 

intern, pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare
• Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
• Capac profil cu „funcție de împingere” pentru demontare cu mâna, rezistent

până la clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg
• Profil de duș și capac de profil realizate din oțel inoxidabil 1.4301 (304) cu strat 

de acoperire din PVD colorat
• Clemă de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEdrainprofile
• Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu adezivul 

pentru plăci ceramice
• Pentru piese de acoperire a pardoselei de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
• Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de

peste 10 mm (incl. pat adeziv)
• Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifi- că

de perete

Vă rugăm să comandați separat:
• TECEdrainprofile Sifon

Lungime Lățime Suprafața Cod UL 1 €/buc.
800 mm 55 mm periat 670821** NEW 1 buc. 435
900 mm 55 mm periat 670921** NEW 1 buc. 449
1000 mm 55 mm periat 671021** NEW 1 buc. 462
1200 mm 55 mm periat 671221** NEW 1 buc. 512
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Profil de duş TECEdrainprofile cu suprafață colorată PVD*

Profil de duș pentru scurgerea de duș, destinat pentru instalarea în patul de
adeziv, deasupra șapei și a sistemului de hidroizolatie.

Finisajele PVD sunt asortate ca și culoare la clapetele metalice de acționare
pentru WC TECEsquare II și la cele mai noi oferte ale principalilor producători,
inclusiv colecțiile de la hansgrohe / AXOR.

Constând din:
• Profil de duș, care poate fi tăiat la lungime, cu pantă internă, pentru o 

scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curățare
• Profilul de duș poate fi scurtat la ≥ 500 mm
• Capac profil cu „funcție de împingere” pentru demontare cu mâna, rezistent

până la clasa de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg
• Profil de duș și capac de profil realizate din oțel inoxidabil 1.4301 (304) cu

strat de acoperire din PVD colorat
• Cleme de conectare pentru conectarea cu sifonul TECEdrainprofile
• Elemente de prindere pentru instalarea facilă și conectarea solidă cu 

adezivul pentru plăci ceramice
• Pentru pardoseli de la 8–25 mm (incl. pat adeziv)
• Pentru instalarea la nivel cu peretele, pentru straturi de acoperire perete de

peste 10 mm (incl. pat adeziv)
• Pentru instalarea la perete (la nivel cu peretele) sau la orice distanță specifi-

că de perete

Vă rugăm să comandați separat:
• sifon TECEdrainprofile

5
5

L (800, 900, ...)

295

5
1

8

780

Lungime Lățime Culoare Adecvată pentru Cod UL 1 €/buc.
800 mm 55 mm Black Chrome Periat hansgrohe / AXOR 670801 1 buc. 452
800 mm 55 mm Black Chrome Lucios hansgrohe / AXOR 670811 1 buc. 545
800 mm 55 mm Gold Optic Periat hansgrohe / AXOR 670802 1 buc. 452
800 mm 55 mm Gold Optic Lucios hansgrohe / AXOR 670812 1 buc. 545
800 mm 55 mm Red Gold Periat hansgrohe / AXOR 670803 1 buc. 452
800 mm 55 mm Red Gold Lucios hansgrohe / AXOR 670813 1 buc. 545
900 mm 55 mm Black Chrome Periat hansgrohe / AXOR 670901 1 buc. 478
900 mm 55 mm Black Chrome Lucios hansgrohe / AXOR 670911 1 buc. 585
900 mm 55 mm Gold Optic Periat hansgrohe / AXOR 670902 1 buc. 478
900 mm 55 mm Gold Optic Lucios hansgrohe / AXOR 670912 1 buc. 585
900 mm 55 mm Red Gold Periat hansgrohe / AXOR 670903 1 buc. 478
900 mm 55 mm Red Gold Lucios hansgrohe / AXOR 670913 1 buc. 585
1000 mm 55 mm Black Chrome Periat hansgrohe / AXOR 671001 1 buc. 526
1000 mm 55 mm Black Chrome Lucios hansgrohe / AXOR 671011 1 buc. 646
1000 mm 55 mm Gold Optic Periat hansgrohe / AXOR 671002 1 buc. 526
1000 mm 55 mm Gold Optic Lucios hansgrohe / AXOR 671012 1 buc. 646
1000 mm 55 mm Red Gold Periat hansgrohe / AXOR 671003 1 buc. 526
1000 mm 55 mm Red Gold Lucios hansgrohe / AXOR 671013 1 buc. 646
1200 mm 55 mm Black Chrome Periat hansgrohe / AXOR 671201 1 buc. 619
1200 mm 55 mm Black Chrome Lucios hansgrohe / AXOR 671211 1 buc. 766
1200 mm 55 mm Gold Optic Periat hansgrohe / AXOR 671202 1 buc. 619
1200 mm 55 mm Gold Optic Lucios hansgrohe / AXOR 671212 1 buc. 766
1200 mm 55 mm Red Gold Periat hansgrohe / AXOR 671203 1 buc. 619
1200 mm 55 mm Red Gold Lucios hansgrohe / AXOR 671213 1 buc. 766
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Sifon TECEdrainprofile „plat”, evacuare laterală DN 40*

Sifon pentru profilul de duș TECEdrainprofile, pentru instalarea în șapă. Pentru
conectarea la țevi DN 40, membrană de etanșare montată din fabrică și fixată
prin clic, cu sistem de etanșare, garda hidraulica detașabilă.

• Înălțime min. de asamblare 65 mm (marginea inferioară a scurgerii până la
marginea superioară a șapei)

• Capacitate de drenaj ≥ 0,48/≥ 0,56 l/s (conform EN 1253 cu acumulare de
10/20 mm peste capacul profilului)

• Înălțimea garzii hidraulice 30 mm
• Garda hidraulica detașabilă.
• Ancoră de șapă integrată
• Membrana de etanșare Seal System premontata din fabrică, cu sistem de

prindere cu clic.
• Benzi de izolare fonică prefabricate
• Capac de protecție la montaj
• Garnitură glisantă/mobilă pentru conectarea cu profilul de duș

TECEdrainprofile și pentru compensarea toleranțelor dimensionale.

Vă rugăm să comandați separat:
• Picioruse de montaj (opțional)
• Covor de izolare fonică Drainbase (opțional)

Cod UL 1 €/buc.
673001 1 buc. 178
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Sifon TECEdrainprofile „standard”, evacuare laterală DN 50*

Sifon pentru profilul de duș TECEdrainprofile, pentru instalarea în șapă. Pentru
conexiune la țeavă de scurgere DN 50, membrană de etanșare montată din
fabrică și fixată prin clic, cu Seal System, gardă hidraulică detașabilă.

• Înălțime min. de instalare 95 mm (marginea inferioară a scurgerii până la
marginea superioară a șapei)

• Capacitate de drenaj ≥ 0,7/≥ 0,8 l/s (conform EN 1253 cu acumulare de
10/20 mm peste capacul profilului)

• Înălțime gardă hidraulică 50 mm
• Garda hidraulica detașabilă
• Ancoră de șapă integrată
• Membrana de etanșare Seal System premontată din fabrică, cu sistem de

prindere cu clic
• Benzi de izolare fonică prefabricate
• Capac de protecție la montaj
• Garnitură glisantă/mobilă pentru conectarea cu profilul de duș

TECEdrainprofile și pentru compensarea toleranțelor dimensionale

Vă rugăm să comandați separat:
• Piciorușe de montaj (opțional)
• Covor de izolare fonică Drainbase (opțional)

Cod UL 1 €/buc.
673002 1 buc. 180
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Piciorușe de montaj TECEdrainprofile

Piciorușe de montaj pentru sifoanele TECEdrainprofile „standard” și „plate”,
care permite ajustarea facilă a înălțimii și fixarea în poziție în timpul fazei
de montaj. Gama de ajustare pentru un sifon „standard” 95-194 mm, pentru
un sifon „plat” 65-164 mm (marginea inferioară a picioarelor până la margi-
nea superioară a scurgerii sau șapei) 

Compus din:
• 3 Piciorușe de montaj, incl. capacul de izolare fonică și accesoriile

Cod UL 1 UL 2 €/set
674000 1 set 50 set 5
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Suport TECEdrainprofile pentru prindere de perete sau de pardoseală

Suport de montaj pentru sifon „plat” sau „standard” pentru montaj în perete
sau pe podea. Pentru reglarea simplă a înălțimii și poziționarea la montajul în
structură.

• Suportul de montaj poate fi demontat și reutilizat dacă este folosit pentru
montaj în perete.

• Spații  reglabile în pereți, de la 0 la 97/145 mm (marginea superioară a 
peretelui la fața/centrul sifonului)

• Ajustarea pe înălțime la montaj pe podea 95–185 mm (marginea inferioară
a picioarelor, până la marginea superioară a scurgerii sau marginea 
superioară a șapei)

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
674001 1 buc. 18 buc. 32

TECEdrainprofile sită de păr

Sită de par din oțel inoxidabil pentru montaj în profilul de duș
TECEdrainprofile. Cu funcție push pentru indepartarea ușoară cu mâna. Pentru
fiecare profil de duș este necesar un set compus din două site de păr.

Cod UL 1 €/set
674002 1 set 32

TECEdrainprofile – Accesorii
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