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PÅ  
ORIGINALEN
To runde knapper – 
harmonisk, funksjonelt 
og vakkert. Vi kunne 
ikke forbedre formen. 
Men vi har fornyet 
overflaten.



TECEloop modulsystem: hver enkelt betjeningsplate består av en plate og  
knapper. Et stort utvalg materialer og farger sørger for at det finnes en passende 
plate for enhver smak og ethvert interiør.

MIKS OG  
MATCH 
TECEloop er en  
klassiker blant designer- 
betjeningsplater – og  
er med sitt modulba-
serte system fremdeles 
enestående i sitt slag.  
Nå kan vi presentere 
nye plater.
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BETONG
TECEloop

Betong var det som tidligere 
befant seg bak pussen. I dag 
bruker vi den bevisst og viser 
den stolt frem i all sin allsidig- 
het, fra vegg til skål. Nå også 
som betjeningsplate. 
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Rått og kjølig - det var i går. I kombinasjon med varmt tremateriale,  
luftige tekstiler og harmonisk belysning skaper betongen et spennende 
miljø som øker komfortnivået enda et hakk.
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TRE EIK
TECEloop

Ikke noe annet materiale gir en 
slik umiddelbar følelse av natur 
innendørs som ekte tre.  
Merker du også at du nesten 
kjenner duften av skog?
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Ikke bare etiketter: Hver eneste plate 
fra TECEloop modulsystem er laget 
av det som faktisk står på etiketten. 
Vi bruker ikke imitasjoner i produksjo-
nen; vi bruker ekte eik, ekte betong, 
ekte marmor og ekte skifer.

INGENTING ER 
SOM EKTE VARE
Naturen kan ikke forbedres. Derfor foretrekker  
vi å arbeide direkte med originalen.
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MARMOR
TECEloop

Materialet til de rike og vellykkede har  
for lengst mistet sitt overklassepreg.  
Nyskapende produksjonsmetoder har  
ført til en renessanse for dette spesielle 
naturmaterialet i interiørdesign, der det  
nå blir lagt vekt på vår lengsel etter det 
som er ekte og naturlig.
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Massiv og sart på samme tid – marmor påvirker sansene 
våre på en spesiell måte. Det er kanskje fordi den er  
spesielt godt egnet til å gi uttrykk for at vi setter pris på  
spesielle gjenstander og områder.

Innfelt montering gjelder ikke for Sealingbag.
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SKIFER
TECEloop

Med hilsen fra kjøkkenet, servert på en  
skifertallerken. Denne mørke steinen har 
en grov eleganse som virker fascinerende  
i en rekke omgivelser. Selv på badet.
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Delikate toner står i kontrast til grove strukturer:  
der skifer og duse farger møtes, kan øyne og hender  
oppleve et sensuelt samspill mellom elementene.
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GLASS
TECEloop

Dette er nok det mest klassiske materialet  
vi bruker i våre plater. Nye friske farger gjør 
imidlertid at de mest tradisjonelle TECEloop- 
platene fremstår i et helt nytt lys. 
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Delikat, men ikke skjør
TECEloop-plater av glass virker nesten vektløse takket være den spesielt gjennomsiktige  
overflaten og flate veggstrukturen. Platene er beregnet for hverdagslig bruk med sine harde  
og ripebestandige overflater, noe som gjør dem enkle å rengjøre.

TECEloop lys beige
I stedet for å virke klinisk og kjølig, er 
denne platen behagelig dus i en luftig 
flanelltone. Til lyse bad der du kan føle 
deg vel!

TECEloop titan
Titan blir brukt i alt fra fly til accessoirer. 
Den har en varmgrå tone som gjør den 
svært anvendelig, og som passer i alle 
typer miljøer.

TECEloop kveldsblå
En dyp og mørkt skinnende blåfarge 
vekker drømmen om hav, sitroner og 
Amalfikysten. Slår an sensuelle og  
elegante toner.
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SAMSPILL MELLOM 
LYS OG FARGER
Hvis du vil oppleve hvor mangfoldig 
glass kan være, bør du ta en tur  
til glassblåserøya Murano i Venezia- 
lagunen. Når det gjelder design,  
har nok ikke vi like stor frihet –  
det må innrømmes. Men likevel har  
TECEloop utviklet sin helt egne  
karakter fra farge til farge.

Portrett: Martin Jepp”  Bak hver eneste farge, 
lyd, lukt, smak eller 
berøring finnes det et 
uendelig antall forbin-
delser i det universelle 
spekteret av menneske-
lige sanseinntrykk. ”

 
Prof. Axel Venn

Dette er en fargeforsker, designer, forfatter og fargekunstner som bruker mye av sin 
arbeidstid på strategisk jakt på trender og som undersøker hvilken effekt farger har 
på samfunn, økonomi, design og markedsføring. Han er professor emeritus i farge- 
design ved det tekniske universitetet i Hildesheim og konsulent for selskaper over 
hele verden i spørsmål om produktdesign, markedsføring med farger og retnings- 
linjer for autentisk fargesetting. Med sine mange års erfaring har professor Venn 
vært en støttespiller for TECE i utviklingen av nye overflater og farger for TECEloop.
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6122962
Kveldsblå glassplate

6122963
Titan glassplate

6122964
Lys beige glassplate

6122248
Kaffebrun glassplate

6122249
Rubinrød glassplate

6122966
Knapper i matt sort

6122231 / 6122232
Hvit / hvite antibac-knapper

6122235
Sorte knapper

6122236
Gullknapper

6122237
Knapper i børstet rustfritt stål
Knapp med belegg mot fingermerker

Knapper Plate

* Utseende og overflate kan variere 
avhengig av materiale og produksjon.

TECEloop  
MODULSYSTEM
Det er ofte detaljene som teller, og derfor 
tillater TECEloop modulsystem at plater 
og knapper kombineres individuelt. 

Alle våre plater og knapper kan fritt 
kombineres i TECEloop modulsystem. 
Det finnes en egen installasjonsramme 
for innfelt montering. (Innfelt montering 
gjelder ikke for Sealingbag.)

6122958
Plate av eik *

6122959
Plate av hvit marmor *

6122961
Plate av lys betong *

6122245
Plate av skiferplate *

6122241
Plate av hvitt glass

6122244
Plate av sort glass

6122234
Knapper i blank krom

6122233
Knapper i matt krom

6122965
Knapper i matt hvitt
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6102858
Sort glass,  
knapp i blank krom

6102859
Sort glass,  
knapp i blank krom

6102852
Hvitt glass,  
knapp i matt krom 

6102853
Hvitt glass,  
knapp i blank krom 

6122221
Hvitt glass, knapper i blank krom

6122225
Sort glass, hvite knapper

6122228
Sort glass, sorte knapper

6122229
Sort glass, gullknapper

6102857
Sort glass,  
hvit knapp

9242663
Sort glass,  
knapp i rustfritt stål

6102861
Sort glass,  
sort knapp

6102862
Sort glass, 
gullknapper

TECEloop-GLASS —  
VARIANTER I ET SETT
For en gangs skyld tillater vi oss å tenke  
svart-hvitt her: med våre populære kombinasjoner  
av plate og knapper i sett.

TECEloop i hvitt og sort glass finnes 
også som urinalbetjeningsplate i alle 
knappekombinasjoner.

Glassplate og knapper leveres som et 
sett. Installasjonsramme for innfelt 
montering kan bestilles separat hvis 
ønskelig. (Innfelt montering gjelder 
ikke for Sealingbag.)

6122218
Hvitt glass, hvite knapper

6122219
Hvitt glass, knapper i matt krom

6122226
Sort glass, knapper i blank krom

6122227
Sort glass, knapper i blank krom

6102851
Hvitt glass,  
hvit knapp

9242661
Hvitt glass,  
knapp i rustfritt stål

30 31



TECEloop plast leveres som sett.  
Installasjonsramme for innfelt montering 
kan bestilles separat hvis ønskelig. (Innfelt 
montering gjelder ikke for Sealingbag.)

6122967
Hvit

6122255
Hvit, knapper i blank krom

6122972
Matt krom

6122968
Blank krom

DESIGN FOR ALLE
Det trenger ikke alltid være marmor.  
Vår designklassiker leveres også i en 
robust og lettstelt plastversjon.

6122968
Matt hvit

6122969
Sort

6122971
Matt sort

6102863
Hvit

6102864
Hvit, knapp i blank 
krom

6102867
Matt krom

6102868
Blank krom

Innfelt montering gjelder ikke for Sealingbag.
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Alle TECE-betjeningsplater kan brukes med universalsisternen 
fra TECE. I renoverings- og moderniseringsprosjekter kan de 
byttes ut uavhengig av serie og årgang. Selv etter årtier!  
Planlegging og design i et modulsystem – fremstilt av TECE.

 
Bytt uten begrensninger

TECEloop

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet

Utvalg av TECE sortiment innen betjeningsplater

HELT KOMPATIBEL

 
Perfekt integrert
For å få et enda mer harmonisk uttrykk kan alternativt 
alle TECEloop-betjeningsplater monteres innfelt, 
(gjelder ikke for Sealingbag).

Egne installasjonsrammer for både 
WC- og urinalbetjeningsplater finnes 
for innfelt montering, (gjelder ikke for 
Sealingbag).

Farge WC-plater 
NRF.nr.

Urinal-plater 
NRF.nr.

Metall 6122471 –

Hvit 6122297 6102887 

Sort 6122298 6102888 *

Gull 6122299 6102889 *

Forkrommet 6122301 6102891 *

* Bestillingsvare - Tas ikke i retur
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BLI BEDRE KJENT MED OSS

Fra dusjrenner til betjeningsplater: 
Designkatalogen introduserer en  
hel verden av attraktive synlige  
TECE-produkter.

 
Designkatalog

Frihet når design skapes. Problem-
stillinger knyttet til plass og arkitek-
tur, individualitet og design, funksjon 
og teknologi er spesielt beregnet på 
arkitekter og baderomsdesignere.

 
Design og kreasjon

 
Prosjekter og  
planlegging
Pålitelig når det gjelder tidsrammer,  
juridiske forhold og økonomi. Denne 
brosjyren er beregnet på planleggere, 
arkitekter og investorer.

TECE støtter både utbyggere, planleggere og 
arkitekter når det gjelder implementering i  
byggeprosjekter. Gå inn på www.tece.no, hvor 
du finner detaljert informasjon om selskap,  
produkter og tjenester.
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