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inbouwreservoirs

TOILET:
INBOUWRESERVOIRS
& DRUKPLATEN
De inbouwreservoirs van TECE zijn universeel en daardoor te combineren met een groot assortiment
bedieningsplaten van metaal, glas of kunststof. Inbouw is mogelijk in een verticaal vlak of horizontaal in een planchet.
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.
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Drukplaten

INBOUWRESERVOIRS & DRUKPLATEN

OVERZICHT

INBOUWRESERVOIRS
Inbouwreservoir 1120mm, frontbediening, incl voorwandbevestiging en isolatieset.
Levering incl.:
- zelfdragend montageframe (gepoedercoat oppervlak)
- twee verstelbare voetsteunen (0-200mm)
- PE-afvoerbocht DN90/90, incl verloop DN 90/100
- WC aansluitgarnituur inclusief ruwbouwstoppen
- volledig voorgemonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume: grote spoeling standaard ingesteld op 6 ltr.
- grote spoeling op elk moment naar keuze instelbaar: 4,5/7/9 ltr
- constante kleine spoeling van 3 ltr
- geschikt voor enkel- en duospoeling
- geïsoleerd tegen condenswater
- getest volgens DIN 19542 EN 14055
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel <= 17dB(A) bij 3 bar stromingsdruk
- bevestigingsset en moeren M12
Apart bestellen:
- bedieningsplaat
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

Omschrijving		
Inbouwreservoir

Artikelnr
TC93 00 045

Inbouwreservoir 1120mm, frontbediening, incl voorwandbevestiging en isolatieset.
Levering incl.:
- zelfdragend montageframe (gepoedercoat oppervlak)
- twee verstelbare voetsteunen (0-200mm)
- bevestigingsafstand 180 of 230mm
- PE-afvoerbocht DN90/90, incl verloop DN 90/100
- WC aansluitgarnituur inclusief ruwbouwstoppen
- volledig voorgemonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume: grote spoeling standaard ingesteld op 6 ltr.
- grote spoeling op elk moment naar keuze instelbaar: 4,5/6 ltr
- constante kleine spoeling van 3 ltr
- geschikt voor enkel- en duospoeling
- geïsoleerd tegen condenswater
- getest volgens DIN 19542, testrapport MWUE 0120284
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel <= 17dB(A) bij 3 bar stromingsdruk
- bevestigingsset en moeren M12
Apart bestellen:
- bedieningsplaat
- bevestiging voor afzonderlijke montage in voorwand, hoek- houtprofiel
Omschrijving		
Inbouwreservoir

Artikelnr
TC93 00 065

TECE en toe te passen al reservoir met enkel- of duospoeltechniek.
TECEprofil wc-inbouwframes zijn statisch zelfdragend en belastbaar tot 400 kg. Dankzij akoestisch ontkoppelde
inbouwonderdelen voldoen de module aan de geluidbeschemringsnormen DIN 4109 en VDI 4100.

TECEprofiek wc-inbouwframes zijn tot in de
details doordacht:
(1) gepoedercoat inbouwframe van staal.
(2) ingestanste meterschaal, permanent zichtbaar.
(3) zijdelingse gleuven voor bevestiging van hoekverbindingen.
(4) boorgaten voor bevestiging bij de montage van
metalen en houten staanders.
(5) stabiele traverse met vier schroefdraden voor een stevig houvast van keramiek.
(6) praktische voetrem voorhet instellen van de framehoogte.
(7) verstelbare voetsteunen.
(8) veiligheidsruwbouwstoppen voor dubbelzijdig gebruik.
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Volledig voorgemonteerd en verzegeld; 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid;
4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duo
speoltechniek. De resthoeveelheid is direct te gebruiken voor reinigingspoeling. Conpatibl met alle bedieningsplaten van

INWORPSCHACHT

SQUARE II
NOW

Inworpschacht voor reinigingstabletten.
Voor het inwerpen van wc-reinigingstabletten in de TECE
spoelkast.
Te combineren met alle drukplaten, dus ook voor TECElux.
Alle drukplaten kunnen ook achteraf worden uitgebreid.

Omschrijving		
Inworpschacht

Artikelnr		
TC92 40 950

Let op:
De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere
oxiderende bestanddelen bevatten.

Bedieningsplaat NOW - KUNSTSTOF
- 220B x 150H x 5D
- voor front of planchetbediening
- incl. bevestigingsmateriaal

Bedieningsplaat LOOP - KUNSTSTOF
- 216B x 145H x 6D
- voor front of planchetbediening
- incl. bevestigingsmateriaal

Plaat/Toetsen		
Artikelnr
wit 			TC9240400
glanzend chroom		
TC9240401
mat chroom		
TC9240402
zwart			TC9240403

Plaat/Toetsen		
Artikelnr
wit 			TC9240600
wit anti-bact.		
TC9240640
wit/chroom glanzend
TC9240627
mat chroom		
TC9240625
glanzend chroom		
TC9240626

Bedieningsplaat SQUARE - GLAS
- 220B x 150H x 11D
- voor front of planchetbediening
- incl. bevestigingsmateriaal
- evt. ook vlak in te bouwen (inbouwraam separaat bestellen)
Toetsen		
wit		
RVS geborsteld
glanzend chroom
RVS geborsteld
glanzend chroom
zwart		

Artikelnr
TC9240800
TC9240801
TC9240802
TC9240806
TC9240807
TC9240809

Bedieningsplaat SQUARE II - METAAL
- 220B x 150H x 3D
- voor front of planchetbediening
- incl. bevestigingsmateriaal
- inbouwraam geïntegreerd in product
Plaat/Toetsen		
Artikelnr
wit 			TC9240812
RVS geborsteld		
TC9240810
glanzend chroom		
TC9240811
mat zwart		
TC9240833

Plaat
wit
wit
wit
zwart
zwart
zwart
zwart
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wit
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Bedieningsplaat LOOP - GLAS
- 216B x 145H x 6D
- voor front of planchetbediening
- incl. bevestigingsmateriaal
- eventueel ook vlak in te bouwen (inbouwraam separaat bestellen)
Toetsen		
wit		
mat chroom
glanzend chroom
wit		
mat chroom
glanzend chroom
zwart		

Artikelnr
TC9240650
TC9240659
TC9240660
TC9240654
TC9240655
TC9240656
TC9240657

Inbouwraam voor vlakke inbouw
- 290B x 220H
- voor wandtegels van 5-18mm
- incl. bevestigingsmateriaal
Frame			
Artikelnr
wit			TC9240646
zwart			TC9240647
glanzend chroom		
TC9240649
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BEDIENINGSPLATEN

BEDIENINGSPLAAT TECElux mini - TOUCH

De TECELUX mini is een bedieningsplaat van echt glas met
een electronische spoeler. Een sensor herkent wanneer een
persoon in de buurt van het toilet komt, pas dan lichten de
contouren van de sensoroppervlakken achter de naadloze
glasplaat op.
De spoeling wordt geactiveerd door het sensorvlak te benaderen of aan te raken. Er zijn vijf individuele functies in te
stellen: herkenningsbereik sensor, hygiënespoeling,
activeringstijd, reinigingsfunctie en de lichtsterkte van het
display.

Bedieningsplaat TECElux mini - touchbediening
- materiaal: glas incl bevestigingsmateriaal
- 220 x 150 x 8
- transformator (TC9240970) apart meebestellen
				Artikelnr
Touchbediening: glas wit

TC9240960

Touchbediening: glas zwart

TC9240961

meebestellen:
Trafo TECElux mini		
TC9240970
- uitgang
: 12V DC
- aansl.spanning : 230V (100-240V, 50-60Hz)
- montage in diepe holle wanddoos (60x63mm)

optioneel:
Afstandsbediening		

TC9240971
TECElux , glas zwart met inbouwframe
inbouwframe apart bestellen
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TECElux , glas wit

BADKAMER
inspiratie & design

Burgmans Sanitair B.V.
PRZB 2017_2018

Venkelbaan 42 2908 KE
Capelle aan den IJssel
+31 (0)10 227 18 89
info@burgmanssanitair.nl
www.burgmanssanitair.nl facebook.com/burgmanssanitair

