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Clapetă de acționare pentru WC TECEnow cu acționare dublă

Clapetă de acționare pentru rezervoare TECE, pentru acționare frontală sau
din partea de sus. Clapetă de acționare din plastic, extraplată, butoane cu in-
serții din cauciuc pe ambele părți. Incluzând tije de acționare și materiale de
montaj. Adecvate pentru instalare cu montaj încastrat în combinație cu ra-
ma de montaj pentru WC și rama distanțier TECE. Compatibile cu ușa de vizita-
re pentru tablete dezinfectante.
Dimensiuni (l x H x a): 220 x 150 x 5 mm

Notă:
Asigurați o grosime minimă a construcției din zidărie de 23 mm!
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Culoare Cod Lei/buc.
Negru 9240403 1400
Negru mat 9240407 1800

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 Cod Lei/buc.
Alb 9240410 450

Clapete de acționare pentru WC – TECEnow
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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 Cod Lei/buc.
Alb 9240646 990
Negru 9240647 990
Crom lucios 9240649 1100


