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TECEloop spolknappar



FÖR  
ORIGINALET
Två runda knappar, snygga, 
harmoniska och funktionella.  
Formen kan inte bli bättre. 
Ytan däremot har vi gett en 
fräsch uppdatering.

EN FRÄSCH LOOK



TECEloop-modulsystemet är en spolknapp som består av en spolplatta och 
tryckknappar. Med ett brett urval av material och kulörer finns det alltid en  
spolknapp för varje smak och för varje inredning.

MIXA & 
MATCHA 
TECEloop är fortfarande 
en klassiker bland design- 
spolknappar. Och den är 
än i dag unik med sitt  
modulbaserade system.  
Nu har vi tagit fram nya 
spolplattor.
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BETONG
TECEloop

Förr dolde vi gärna betongen 
bakom putsen. I dag plockar vi 
medvetet fram den. I en vägg 
eller i en vas. Vi visar stolt upp 
den i alla former och varianter. 
Nu även i en spolknapp. 
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Det råa och kalla gäller inte längre. Kombinera betongen med 
varma träslag, fluffiga textilier och harmonisk belysning så får 
du en spännande miljö med en helt annan känsla.
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EKTRÄ
TECEloop

Inget annat material kan direkt 
ge en sådan känsla av natur  
inomhus som äkta trä. Du kan 
riktigt känna doften av skog.
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Varje spolplatta från TECEloop- 
modulsystemet är tillverkat av exakt 
vad som står på etiketten. Vi använder 
bara äkta råvaror i vår produktion:  
äkta ek, äkta betong, äkta marmor  
och äkta skiffer.

INGET ÄR SOM 
ÄKTA VARA
Det naturliga behöver ingen bättra på.  
Därför arbetar vi allra helst direkt med originalet.
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MARMOR
TECEloop

Materialet som en gång var få förunnat har  
sedan lång tid förlorat sin elitistiska flärd.  
Innovativa bearbetningsmetoder har i stället 
gett detta speciella naturmaterial en renässans 
inom inredningsdesign. Kanske som svar på 
vår längtan efter det naturliga och äkta.
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Massivt och stiligt på samma gång. Marmor berör våra sinnen 
på ett speciellt sätt. Kanske är det också därför den har en unik 
förmåga att få oss att uppskatta föremål och rum.
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SKIFFER
TECEloop

Det är inte bara i köket den hör hemma. 
Skifferplattan. Den mörka stenens robusta 
elegans har en förmåga att fascinera oss i 
olika miljöer. Så även i badrummet.
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Dämpade toner skapar en snygg kontrast mot den 
skrovliga strukturen och blir en fröjd för både ögon  
att se på och händer att ta på.
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GLAS
TECEloop

Antagligen det mest klassiska materialet vi har  
i våra spolplattor. Som med nya fräscha kulörer 
kan få de mest traditionella av alla TECEloop- 
knappar att skimra i ett helt nytt ljus. 
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Elegant och tåligt
TECEloop-spolplattor av glas ger med sin genomskinliga yta och plana väggstruktur ett nästan  
viktlöst intryck. Den extremt hårda och reptåliga ytan är dessutom oerhört lätt att göra ren.  
Perfekt i vardagen.

TECEloop ljusbeige
Istället för ett kliniskt kyligt intryck inger 
denna platta en mjuk och behaglig 
känsla av fluffig flanell. För ljusa badrum 
du kommer att trivas i!

TECEloop titan
Titan används i allt från flygplansskrov 
till accessoarer. Dess varma gråa ton 
får den att passa in perfekt i alla möjliga 
sammanhang.

TECEloop kvällsblå
En dunkel djupblå kulör som får dig att 
längta till citrusdofterna och havsbrisen 
vid en Medelhavskust någonstans.  
För sensuella eleganta accenter.
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ETT SAMSPEL MELLAN 
LJUS OCH FÄRGER
Ett av de bästa sätten att få uppleva 
hur mångsidigt glas kan vara är ett 
besök på glasblåsarön Murano i  
Venediglagunen. Vi har visserligen 
inte riktigt lika stor frihet i vår form-
givning. Men TECEloop utvecklar 
ändå en helt egen karaktär från kulör 
till kulör.

Foto: Martin Jepp”  Bakom varje färg, varje 
ljud, doft, smak eller 
känsla finns det ett 
oändligt antal kopplingar 
i den mänskliga percep-
tionsförmågans enorma 
spektrum.”

 
Prof Axel Venn

Färgforskaren, formgivaren, författaren och koloristen ägnar en stor del av sitt arbete  
åt strategisk trendspaning och färgers inverkan på samhälle, ekonomi, design och  
marknadsföring. Han är professor emeritus i färgdesign vid högskolan för tillämpad  
vetenskap och konst i Hildesheim, Tyskland och rådgiver företag världen över som be-
höver hjälp med produktdesign, marknadsföring med färger och en autentisk färgpolicy. 
Med sin mångåriga erfarenhet har professor Venn hjälpt TECE att ta fram nya ytor  
och kulörer för TECEloop.
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7722716
Spolplatta i kvällsblått glas

7722717
Spolplatta i titanfärgat glas

7722718
Spolplatta i ljusbeiget glas

Se mer information om TECEloop på 
spotlight.tece.com/se/teceloop

7926056
Spolplatta i kaffebrunt glas

7926057
Spolplatta i rubinrött glas

7926042
Guldknappar

7926044
Knappar i borstat rostfritt stål
Knappar med fingeravtrycksavvisande  
beläggning

Tryckknappar Spolplatta

7926039
Knappar i blankförkromad

7926038
Knappar i mattförkromad

7926036/7926037
Vitt/vita knappar i antibakteriell version

7722720
Mattsvarta knappar

7926040
Svarta knappar

*Utseende och ytfinish kan variera beroende 
på material och produktion.

TECEloop  
MODULSYSTEM
Det är oftast detaljerna som gör det.  
Därför har vi gjort så att spolplatta och  
tryckknappar kan kombineras fritt i  
TECEloop-modulsystemet. 

I TECEloop-modulsystemet kan alla 
spolplattor och tryckknappar kombi-
neras fritt. En särskild installations-
ram finns separat som tillval för i 
nfälld installation, (ej för Safetybag).

7722713
Spolplatta i ekträ *

7722714
Spolplatta i vit marmor *

7722715
Spolplatta i ljus betong *

7926053
Spolplatta i skifferplatta *

7926047
Spolplatta i vitt glas

7926050
Spolplatta i svart glas

7722719
Matta vita knappar
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7926076
Svart glas,  
knapp i  
mattförkromat

7926077
Svart glas,  
knapp i  
blankförkromat

7926069
Vitt glas,  
knapp i  
mattförkromat

7926070
Vitt glas,  
knapp i  
blankförkromat

7926026
Vitt glas, knappar i blankförkromat

7926030
Svart glas, vita knappar

7926034
Svart glas, svarta knappar

7926035
Svart glas, guldknappar

7926075
Svart glas,  
vit knapp

9242663
Svart glas,  
knapp i rostfritt stål

7926078
Svart glas,  
svart knapp

7926079
Svart glas, 
guldknappar

TECEloop GLAS –  
VARIANTER AV FÄRDIGA SET
Som undantag får man gärna tänka svart  
eller vitt när det gäller våra populära färdiga  
set med spolplattor och tryckknappar.

TECEloop i vitt glas och svart glas finns 
även som en urinalspolknapp i alla 
kombinationer.

Spolplatta och knappar i glas levereras 
som ett set. Installationsramen för  
infälld installation kan beställas separat 
som tillval, (ej för Safetybag).

7926023
Vitt glas, vita knappar

7926024
Vitt glas, knappar i mattförkromat

7926031
Svart glas, knappar i mattförkromat

7926032
Svart glas, knappar i blankförkromat

7926068
Vitt glas,  
vit knapp

9242661 
Vitt glas,  
knapp i rostfritt stål
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TECEloop plast levereras som ett set.  
Installationsramen för infälld installation kan beställas 
separat som tillval, (ej för Safetybag).

7722706
Vit

7722709
Vit, knappar i blankförkromad

7722708 
Mattförkromad

7722707
Blankförkromad

DESIGN FÖR ALLA
Det måste inte alltid vara marmor.  
Vår designklassiker finns också i en 
robust och lättskött plastversion.

7722710
Vit matt

7722711
Svart

7722712
Svart matt

7926062
Vit

7926064
Vit, knapp i  
blankförkromad

7926066
Mattförkromad

7926067
Blankförkromad
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Alla TECE-spolknappar är kompatibla med universalcisternen från 
TECE. För renoveringar och moderniseringar kan de bytas ut oav-
sett serie och produktionsår. Även efter flera årtionden. Planering 
och design i ett modulbaserat system. Tillverkat av TECE.

 
Inga begränsningar

TECEloop

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet

Urval av spolknappar från TECE

KOMPATIBELT HELA VÄGEN

 
Perfekt integrerat
Här kan det vara värt att ta en närmare titt. För ett ännu 
mera harmoniskt utseende kan alla TECEloop-spolknappar 
även installeras infällda, (ej med Safetybag).

För spolknappar och urinalspolknappar 
finns det särskilda installationsramar för 
infälld montering, (ej för Safetybag).

Kulör Spolknapp 
Art.nr

Urinalspolknapp 
Art.nr

Metall 8000068 –

Vit 7926106 7926111 

Svart 7926107 7926112

Guldpläterad 7926108 7926114

Blankförkromad 7926109 7926113
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RUM FÖR IDÉER

TECE Designkatalog

LÄR KÄNNA OSS BÄTTRE
TECE kan stötta byggare, planerare och arkitekter 
när deras byggprojekt ska genomföras.  
På www.tece.se hittar du detaljerad information  
om företaget, produkterna och tjänsterna.

Designkatalogen introducerar en hel 
värld av attraktiva TECE-produkter.
Allt från spolknappar till WC-stolar och 
inbyggnadsfixturer.

 
Designkatalog

DDEESSIIGGNNFFRRIIHHEETT

DDeessiiggnn  oocchh  SSkkaappaannddee

NÆR DEG.

Å forstå mennesker og deres krav – det er det 
som motiverer oss. 

I denne ånden, og med kundene våre i tankene, 
utvikler vi produkter og tjenester som gir mer 
rom for kreativitet og bekvemt bruk.

Projjeekktt  oocchh  ppllaanneerriinngg

PÅLITLIGHET I  
PPRROOJJEEKKTTAAFFFFÄÄRREERR

NÆR DEG.

Å forstå mennesker og deres krav – det er det 
som motiverer oss. 

I denne ånden, og med kundene våre i tankene, 
utvikler vi produkter som gjør arbeidet på stedet 
enklere og sikrere.

Designfrihet. Sådant som rör rum 
och arkitektur, personlighet och  
design eller funktion och teknik 
vänder sig i första hand till arkitek-
ter och badrumsinredare.

 
Projekt & planering
Tidsmässig tillförlitlighet, rättsliga 
aspekter och ekonomisk effektivitet. 
Den här broschyren är avsedd för pla-
nerare, arkitekter och investerare.

 
Design & skapande36



20
21

04
01

 ©
 T

EC
E 

Sv
er

ig
e 

AB

För mer information, besök www.tece.se

TECE Sverige AB
T +46 10 200 81 40
info@tece.se


