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TECE
douchegoten

DOUCHEGOTEN
Met de TECE douchegoten behoren storende afscheidingen en randen voorgoed tot het verleden en is een uniform
vloerontwerp mogelijk. Zo ontstaan er ruim ingerichte, barrièrevrije badkamers die echte leefruimtes worden. Er zijn vele
verschillende maten, uitvoeringen, sifons, stelvoetjes en designroosters beschikbaar. De designroosters zijn verkrijgbaar
in RVS gepolijst, RVS geborsteld en glas. Er zijn ook douchegoten leverbaar die geschikt zijn voor tegels of natuursteen.
TECE is opgericht in 1955. Het internationaal georiënteerde bedrijf is ontstaan uit een ingenieursbureau. TECE vervaardigt
hoogwaardige installatietechnische systemen, waarbij de focus ligt op duurzaamheid.

pag. 370

pag. 372

douchegoten
- inbouwdelen

douchegoten
- roosters

- recht model
- wand model
- model ondiep

- tegel
- rvs
- glas

pag. 374

douchegoten
- tbv natuursteen

DOUCHEGOTEN

OVERZICHT

De douchegoten van TECE zijn een
klasse apart.
Op basis van meer dan 35 jaar ervaring
op het gebied van hygiëne in o.a. badkamers en grootkeukens levert TECE een
hoogwaardige serie designdouchegoten,
die tegemoet komen aan de eisen van
moderne badarchitectuur en de belangen
van de installateur. Douchegoten creëren
vlakke douchezones, voor meer comfort
en veiligheid, zowel bij nieuwbouw als bij
renovatieprojecten.
Er zijn vele verschillende maten (tot
150cm), uitvoeringen, sifons, stelvoetjes
en designroosters beschikbaar. De
designroosters zijn te verkrijgen in RVS
gepolijst of geborsteld en in glas. Er zijn
ook douchegoten die geschikt zijn zijn
voor tegels- of natuursteen.

sleutel meegeleverd

eenvoudig reinigen

waterdichte montage

DOUCHEGOTEN - inbouwdelen

DOUCHEGOTEN - inbouwdelen
Douchegoot RVS, rechte uitvoering (inbouwdeel)
- incl flens, afvoeraansluitingen en Seal System dichtband. Afvoeraansluiting in het midden
- incl bevestiginsbeugels voor dekvloerverankering of montage met stelpootjes
- excl sifon, inlegrooster, stelpootjes en haarzeefje
Gootlengte
in mm

Ruwbouwmaat
incl flens
in mm

Zichtmaat
L-60mm

Artikelnr

700

711

651

TC600700

800

811

751

TC600800

900

911

851

TC600900

1000

1011

951

TC601000

1200

1211

1151

TC601200

Douchegoot RVS met MUURFLENS, rechte uitvoering (inbouwdeel)
- incl flens, afvoeraansluitingen en Seal System dichtband. Afvoeraansluiting in het midden
- incl bevestiginsbeugels voor dekvloerverankering of montage met stelpootjes
- excl sifon, inlegrooster, stelpootjes en haarzeefje
Gootlengte
in mm

Ruwbouwmaat
incl flens
in mm

Zichtmaat
L-60mm

Artikelnr

700

711

651

TC600701

800

811

751

TC600801

900

911

851

TC600901

1000

1011

951

TC601001

1200

1211

1151

TC601201

Sifon, afvoer 40MM extravlak met zijaansluiting
- totale opbouwhoogte 68,5mm (opbouwhoogte afvoer 53mm)
- afvoer tbv douchegoot
- 0,5 l/sec
- tbv 40mm afvoerbuis - DN40

Sifon, afvoer 50MM met zijaansluiting
- totale opbouwhoogte 95mm (opbouwhoogte afvoer 81mm)
- afvoer tbv douchegoot
- 0,7 l/sec
- tbv 50mm afvoerbuis - DN50

		Artikelnr

Artikelnr

		TC650004

TC650000

Set stelpootjes (4 stuks)
- stelpootjes tbv douchegoot, geluiddempend
- 2 hoogtes
Maat (mm)
Artikelnr
			
94-142		
TC660003
139-187		
TC660004

Haarzeefje RVS
- tbv douchegoot
Artikelnr
TC650005

Designrooster BASIC (afbouwdeel)
- RVS inlegrooster tbv douchegoot
- belastbaar: klasse K3 tot 300kg
Gootlengte
in mm
700
800
900
1000
1200

Uitvoering

Artikelnr

RVS gepolijst

TC600710

RVS geborsteld

TC600711

RVS gepolijst

TC600810

RVS geborsteld

TC600811

RVS gepolijst

TC600910

RVS geborsteld

TC600911

RVS gepolijst

TC601010

RVS geborsteld

TC601011

RVS gepolijst

TC601210

RVS geborsteld

TC601211

Uitvoering

Artikelnr

Designrooster BASIC

Designrooster Steel II (afbouwdeel)
- RVS inlegrooster tbv douchegoot
- belastbaar: klasse K3 tot 300kg
Gootlengte
in mm
700
800

RVS gepolijst

900
1000
1200

RVS gepolijst

TC600782

RVS geborsteld

TC600783

RVS gepolijst

TC600882

RVS geborsteld

TC600883

RVS gepolijst

TC600982

RVS geborsteld

TC600983

RVS gepolijst

TC601082

RVS geborsteld

TC601083

RVS gepolijst

TC601282

RVS geborsteld

TC601283

Designrooster RVS

Designrooster GLAS (afbouwdeel)
- inlegrooster met glazen afdekking tbv douchegoot
- belastbaar: klasse K3 tot 300kg
Gootlengte
in mm
700
glas groen
800

glas wit

900

1000

glas zwart

1200

Uitvoering

Artikelnr

glas groen

TC600790

glas wit

TC600791

glas zwart

TC600792

glas groen

TC600890

glas wit

TC600891

glas zwart

TC600892

glas groen

TC600990

glas wit

TC600991

glas zwart

TC600992

glas groen

TC601090

glas wit

TC601091

glas zwart

TC601092

glas groen

TC601290

glas wit

TC601291

glas zwart

TC601292

Designrooster GLAS wit

Tegelrooster Plate II (afbouwdeel)
- inlegrooster gepolijst RVS tbv douchegoot
- belastbaar: klasse K3 tot 300kg
- op locatie tegels verlijmen met flexibele siliconen- of epoxylijm
Let op: controleer of de lijm met tegels kan worden gebruikt!

Gootlengte
in mm

Artikelnr

700

TC600772

800

TC600872

900
RVS glanzend

Uitvoering

RVS gepolijst

TC600972

1000

TC601072

1200

TC601272

Designrooster Plate II

DOUCHEGOTEN - afbouwdelen

DOUCHEGOTEN - afbouwdelen

DOUCHEGOTEN- tbv natuursteen

Natuursteen heeft een eigen opvallende charme.
De inbouw van een normale douchegoot is bij natuursteen
niet altijd praktisch. Daarom is er door Tece een speciale
douchegoot ontwikkeld voor natuursteen, waarbij de
montage en afdichting zijn vereenvoudigd.
Ook optisch gezien biedt deze douchegoot een groot voordeel: er is géén rvs rand zichtbaar, alleen natuursteen.

Montagevoorbeeld

De douchegoot tbv natuursteen wordt geleverd met de volgende specificaties:
-

douchegoot (RVS 304) met flens, recht model
RVS (natuursteen-)inlegrooster tbv douchegoot (RVS 304)
voor inbouw in dekvloer
afvoeraansluitingen in het midden
afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige
gelaagde afdichtingen
- schuinaflopend voor een betere waterafvoer en versterkte reiniging
Uitsparing voor natuursteen/tegels (LxB) : (L-87mm) x 68mm
Breedte afvoergleuf (zie afb.)			
: 6 tot 8 mm
Douchegoot - tbv natuursteen vanaf 9mm (compleet)
- met flens, afvoeraansluitingen en Seal System dichtband
Gootlengte
		
700mm		
800mm		
900mm		
1000mm
1200mm

Ruwbouwmaat		
Lengte tegelgoot Lengte tegelsparing
Artikelnr
incl flens (mm)		
L-89mm (mm)
L-87mm (mm)				
735			
646		
648			
TC650700
835			
746		
748			
TC650800
935			
846		
848			
TC650900
1035			
946		
948			
TC651000
1235			1146		1148			TC651200

Sifon, afvoer 40MM extravlak met zijaansluiting
- totale opbouwhoogte 68,5mm (opbouwhoogte afvoer 53mm)
- afvoer tbv douchegoot
- 0,5 l/sec
- tbv 40mm afvoerbuis - DN40

Sifon, afvoer 50MM met zijaansluiting
- totale opbouwhoogte 95mm (opbouwhoogte afvoer 81mm)
- afvoer tbv douchegoot
- 0,7 l/sec
- tbv 50mm afvoerbuis - DN50

		Artikelnr

Artikelnr

		TC650004

TC650000

Set stelpootjes (4 stuks)
- stelpootjes tbv douchegoot, geluiddempend
- 2 hoogtes
Maat (mm)
Artikelnr
			
94-142		
TC660003
139-187		
TC660004

Haarzeefje RVS
- tbv douchegoot
Artikelnr
TC650005

DOUCHEGOTEN - tbv natuursteen

DOUCHEGOTEN - tbv natuursteen
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