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FRAMTIDSSÄKER UTAN STRÖM
TECEone är beviset på att avancerad teknik även fungerar utan el. 
Det varma vattnet för rengöring kommer direkt från varmvatten
röret. TECEone sätter därmed standarden för bättre komfort vid 
 intimhygien. Med minimal ansträngning vid montering och under
håll! 



“  Ingen ström, ingen komplicerad 
elektronik, inga problem med 
installationen!”

Produktfördelar
• Ingen vattentank, ingen ström

anslutning
• Enkel installation och underhåll
• Intuitiv drift med endast två reglage
• Kompakta mått
• Tidlös och elegant design
• Attraktivt prisprestandaförhållande

TECEone är annorlunda
Vi ändrar spelreglerna med TECEone: Tack vare den ström-
lösa duschfunktionen är den lika enkel att installera som en 
blandare. TECEone är också intuitiv och enkel att använda. 
Och så stilren och kompakt att den passar i alla  badrum.
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och kallvattenrör

4



1

2

3

4

1 Duscharmen skjuts ut av vattentrycket. 
Duschmunstyckena finns i fyra versioner som 
skiljer sig åt vad gäller intensitet och vinkel på 
duschstrålen.

2 Temperaturreglage för att individuellt ställa in 
 vattentemperaturen upp till 38°C

3 Vattenreglage för att justera mängden vatten 
 efter behov upp till 5,6 liter per minut

4 Automatisk självrengöring av duscharmen före 
och efter varje användning

  

Fräschhet - enkelt och bekvämt
Duschtoaletter är mer än en trend: De förbättrar  hygienen 
och etablerar sig redan nu som den nya standarden 
inom modern badrumsdesign. Vi går ett steg längre 
med  TECEone: med hög driftskomfort och väldesignade 
 funktioner för enkel rengöring.

Enkel duschfunktion.



Kvalitet garanterad!

TECEone uppfyller kraven i         
EN 1717 och EN 997.

Det integrerade säkerhetssystemet för skydd av dricksvatten i 
TECEone uppfyller kraven i DIN EN 1717. TECEone kan därmed 
anslutas direkt till varm- och kallvattenröret. Keramiken och 
toalettsitsen uppfyller standarderna i DIN EN 997.
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Enkel användning 
Vi gillar när teknik är enkel. Därför har vi fokuserat på det 
väsentliga med TECEone – för effektiv, säker och framför allt 
enkel installation och underhåll.

Mindre teknik,  
mer säkerhet.

Varje toalett i huset måste inte vara en dusch-
toalett. Men toalettdesignen ska gärna följa en röd 
tråd i alla badrum.  
Det är därför TECEone är designad som en toalett-
familj. Med och utan duschfunktion: samma design, 
samma komfort, samma egenskaper. Du kan bara 
se skillnaden på de sidomonterade reglagen. Det 
gör TECEone till den perfekta toalettfamiljen. Och 
den perfekta toaletten för hela familjen.

En design. 
Tre nivåer av ren glädje.
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Det här är TECEone
Kantlös toalettkeramik med integrerad 
duschfunktion för bekväm rengöring med 
vatten. Finns även utan duschfunktion.

Sortiment

Tillbehör

För mer information, besök:
www.tece.se

TECE Sverige AB
T +46 10 200 81 40
info@tece.se 20
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Duschmunstycke
 
TECEone duschmunstycke finns i fyra 
versioner som skiljer sig åt vad gäller 
intensitet och vinkel på duschstrålen. 

“standard” 75° “standard” 90°
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90° 90°
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75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°

TECEone WC-keramik

 
RSK 782 05 42

TECEone WC-sits

Toalettsits med lock, 
passar TECEone 
WC-keramik. Måste 
beställas separat. 

RSK 782 20 02

TECEone WC-keramik 
med duschfunktion, kall-/
varmvatten
 
RSK 782 05 38 

TECEone WC-keramik 
med duschfunktion, 
kallvatten
 
RSK 782 05 44

Duschmunstycke (x 3) “standard” 75° 
(ingår i leveransen)
RSK 9820403

Duschmunstycke (x 3) “standard” 90°
RSK 9820404

Duschmunstycke (x 3) “medium” 90°
RSK 9820405

Duschmunstycke (x 3) “small” 90°
RSK 9820406


