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TECEvelvet Clapetă de acționare pentru WC cu acționare dublă NEW

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau
din partea de sus. Panou de acoperire extraplat cu suprafață FENIX (FENIX®
de la Arpa Industriale). Suprafață tactilă Matte Soft, anti amprentă. Butoane de
acționare cu inserții de cauciuc, inclusiv tije de acționare și materiale de mon-
taj. Adecvată pentru instalare cu montaj încastrat în combinație cu rama de
montaj pentru WC și rama distanțier. Compatibile cu ușa de vizitare pentru ta-
blete dezinfectante.
Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 5 mm

Design: Konstantin Grcic

Notă:
Asigurați o grosime minima a finisajului peretelui de 23 mm în construcție
din zidărie!
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Culoare Adecvată pentru Mostre de expunere Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Bianco Kos / Alb FENIX® by Arpa Industriale — 9240735 NEW 1 buc. 10 buc. 239
Nero Ingo / Negru FENIX® by Arpa Industriale Da 9240732 NEW 1 buc. 10 buc. 239
Castoro Ottawa / Bej-maro FENIX® by Arpa Industriale Da 9240730 NEW 1 buc. 10 buc. 239
Bej Arizona / Greige FENIX® by Arpa Industriale Da 9240733 NEW 1 buc. 10 buc. 239
Grigio Londra / Antracit FENIX® by Arpa Industriale Da 9240731 NEW 1 buc. 10 buc. 239
Grigio Efeso / gri Stone FENIX® by Arpa Industriale — 9240734 NEW 1 buc. 10 buc. 239

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

TECE Ramă distanțier

Utilizabil ca și ramă distanțier intermediară sau pentru instalarea cu montaj în-
castrat a clapetelor de acționare TECEvelvet, TECEnow și TECEloop.
Dimensiuni (L x Î x A): 220 x 150 x 5 mm 1
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Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Alb — 9240410 1 buc. 10 buc. 23
Crom lucios — 9240411 1 buc. 10 buc. 40
Crom mat — 9240412 1 buc. 10 buc. 31
Negru — 9240415 1 buc. 10 buc. 36
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Ramă de montaj pentru montaj încastrat

Kit de instalare pentru montaj încastrat al clapetelor de acționare pentru
TECEloop din sticlă, TECEloop plastic, TECEvelvet, TECEsquare din sticlă,
TECElux Mini și TECEnow. Ramă de montajajustabilă în adâncime pentru aco-
periri ale peretelui de la 5 la 18 mm (de la 18 la 33 mm cu bolț de ajustare –
cod produs 9820181). Include cheia pentru demontat clapeta de acționare.

Ramă de montaj este necesară în timpul asamblării structurii!

Atenție: 
Adecvat pentru module de toaletă pentru structuri portante; de asemenea,
pentru construcții din zidărie în combinație cu sistemul de protecție pentru
montaj TECEbox (Cod 9030029).
Pentru a obține o margine uniformă a ceramicii, vă rugăm să utilizați un dispo-
zitiv de tăiat cu jet de apă pentru decuparea plăcii de faianță.

Culoare Mostre de expunere Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Alb Da 9240646 1 buc. 20 buc. 49
Negru Da 9240647 1 buc. 20 buc. 49
Crom lucios Da 9240649 1 buc. 20 buc. 56
Auriu — 9240648 1 buc. 20 buc. 442
Metal lucios — 9240644 1 buc. 20 buc. 97

Informații privind mostrele pot fi găsite în secțiunea „Mostre de expunere”.

Ramă decorativă pentru rama de montaj încastrat

Ramă decorativă de metal pentru combinarea cu rama de montaj încastrat.
Pentru acoperirea marginilor neuniforme ale plăcilor ceramice. Ramă de mon-
taj decorativă ajustabilă în adâncime pentru acoperiri ale peretelui de la
5-18 mm (de la 18-33 mm cu bolț de ajustare – cod produs 9820181).

Culoare Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Lucios 9240645 1 buc. 10 buc. 185
Periat 9240643 1 buc. 10 buc. 185
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Sistem de protecție pentru zidărie de cărămidă TECEbox pentru montaj în-
castrat

Un sistem mai mare de protecție pentru montaj, pentru construcții de zidărie,
pentru pregătirea instalării ramei de montaj a clapetelor de acționare pen-
tru WC îngropate. Adecvate pentru utilizarea cu toate modulele pentru WC
TECEbox.

Grosimea peretelui cel puțin 30 mm!

Cod UL 1 €/buc.
9030029 1 buc. 6
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