
MAGISK  
BERØRING

TECEvelvet betjeningsplater



 
Robust, hygienisk og lettstelt  
– med en helt spesiell myk følelse. 
Hemmeligheten ligger i materialet.



 
Behagelig. Varm. Matt.
Denne betjeningsplaten vil berøre deg.



HIGH-TECH –  
MYK BERØRING
Under mikroskopet, fremstår overflaten på TECEvelvet  
like uregelmessig som et kupert landskap. Den unike 
strukturen sprer lyset i stedet for å reflektere det, noe 
som gir TECEvelvet et ekstremt refleksfritt utseende.  
En ny generasjon akrylharpikser danner en lukket  
overflate som forhindrer inntrenging av støv og vann.  
Et ideelt materiale til våtrommet.

Lav lysrefleksjon, 
ekstremt matt  
overflate

Myk følelse Beskyttelse mot 
fingermerker
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FENIX NTM® –  
SKAPT FOR DESIGN
Mykt, refleksfritt, usårbar. Et materiale 
som er skapt for å virkeliggjøre ideer.  
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Interzums pris for  
"høy produktkvalitet“
Tyskland, 2019

"Red Dot"-prisen  
for produktdesign
Tyskland, 2019

Iconic-prisen  
"Det beste blant produkter"
Tyskland, 2016

Hederlig omtale av ADI  
Compasso d’Oro
Italia, 2016

 
Teknologi til inspirasjon
Med sine spesielle optiske og funksjonelle egenskaper er 
FENIX NTM® et materiale som inspirerer både interiørarkitek-
ter og prosjektplanleggere: Den innovative og prisbelønte 
overflaten fra den italienske materialprodusenten Arpa  
Industriale finnes i kontor- og butikkinteriører, i eksklusiv 
kjøkkendesign, i møbelkonstruksjon og i eksklusive  
baderomsmiljøer.
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Krysser grensene
Matte, fløyelsaktige overflater og duse farger gir en
behagelig atmosfære også i våtrom. Materiale i materiale
og innfelt montering gjør at betjeningsplaten glir i ett
med veggen av samme materiale.

Innfelt montering gjelder ikke for Sealingbag.



08

OVERSIKT OVER  
KOLLEKSJONEN
TECEvelvet betjeningsplater finnes i  
seks internasjonalt inspirerte nyanser. 

Bianco Kos / Hvit
Matt offwhite fra klippene ved  

De egeiske øyer.
Bestillingsnr.6122975

Beige Arizona / Greige
Sandaktig, myk. Som den åpne endeløs- 

heten i den amerikanske ørkenstaten.
Bestillingsnr. 6122975

Castoro Ottawa / Brunbeige 
Lys, nedtonet brun.  

Ikke bare for latte macchiato-elskere.
Bestillingsnr. 6122976
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Grigio Londra / Antrasitt 
Grå og trendy. Som gatene i  
den engelske hovedstad.
Bestillingsnr. 6122977

Grigio Efeso / Steingrå
Støvet fra historien.  
Inspirert av templene i antikke  
byer langs Den joniske kyst.
Bestillingsnr. 6122978

Nero Ingo / Sort
Dyp, refleksfri sort. 
For visjoner om helt ugjennomskinnelige rom.
Bestillingsnr. 6122974
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Tildelt Compasso d'Oro-prisen:  
MAYDAY-lampen fra Flos (2001)

Mange priser:  
Magis Chair_ONE-serien fra 2004.  
Her med sementsokkel.

DESIGNET FOR HÅNDTERING
Navnet hans figurerer høyt på listen over hvem som er hvem 
i internasjonal design. Med TECEvelvet har Konstantin Grcic 
også tilført nye tanker til utformingen av betjeningsplater.

"  Å designe nødvendige ting som 
inngår i våre hverdagsrutiner, 
slik at det ubevisste ikke lar seg 
forstyrre: Dette har gjort design- 
arbeidet med TECEvelvet  
spesielt interessant. "
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© Hugo Boss
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Allsidig
Den pudderaktige overflaten til de lyse fargene  
gjør seg spesielt gjeldende i samspillet med friske 
pastellfarger. 

Innfelt montering gjelder ikke for Sealingbag.
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URINALLØSNINGER
På halvoffentlige toalettrom står TECEfilos  
sensorkontrollerte urinalplate i stil med  
FENIX NTM®-porteføljen. 

TECEfilo-Velvet  
Urinal betjeningsplate 
Bianco Kos / hvit
6102976 7,2 V batteri 
6102983 230 V nettspenning

TECEfilo-Velvet  
Urinal betjeningsplate
Grigio Efeso / steingrå
6102982 7,2 V batteri 
6102988 230 V nettspenning

TECEfilo-Velvet  
Urinal betjeningsplate
Grigio Londra / antrasitt
6102981 7,2 V batteri 
6102987 230 V nettspenning

TECEfilo-Velvet  
Urinal betjeningsplate
Castoro Ottawa / brun-beige
6102979 7,2 V batteri 
6102986 230 V nettspenning

TECEfilo-Velvet  
Urinal betjeningsplate
Nero Ingo / sort
6102977 7,2 V batteri 
6102984 230 V nettspenning

TECEfilo-Velvet  
Urinal betjeningsplate 
Beige Arizona / greige
6102978 7,2 V batteri 
6102985 230 V nettspenning
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Harmonisk
Når TECEvelvet er installert på vanlig måte, er den montert 
maksimum fem millimeter foran veggen. Med innfelt montering 
er det bare et lite mellomrom som skiller den rent optisk fra 
sine omgivelser. Særlig virkningsfull når den monteres i vegg 
av samme farge og materiale med FENIX NTM®.

Egne installasjonsrammer for TECEvelvet  
betjeningsplater og TECEfilo-Velvet urinal- 
betjeningsplater finnes for innfelt montering. 

Farge WC-plater 
Bestillingsnr.

Urinal-plater 
Bestillingsnr.

Metall 6122471 –

Hvit 6122297 6102896 *

Sort 6122298 6102897 *

Gull 6122299 –

Forkrommet 6122301 6102895

* Bestillingsvare - Tas ikke i retur
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Bytt uten begrensninger
Alle TECE-betjeningsplater kan brukes med universalsistern-
en 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.

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEloop

TECEvelvet

Utvalg av TECE sortiment innen betjeningsplater

SYSTEMFORDELER
Spyleteknologien fra TECE gjør det enkelt å følge med 
tiden når du velger betjeningsplate.



20

ROM FOR IDEER

TECE Designkatalog

FRIHET I DESIGN

Design og utforming

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.

PÅLITELIGHET I  
PROSJEKTVIRK-
SOMHET

Prosjekt og planlegging

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.

BLI BEDRE KJENT MED OSS
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.

 
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.

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





Du finner mer informasjon på www.tece.no
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