
BEKVÄM      
SPOLNING     
INOM RÄCKHÅLL
TECEflushpoint:  pneumatisk   
spolknapp för enkel- eller                    
dubbelspolning. 
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Ytterligare komfort i badrummet: 
TECEflushpoint pneumatisk spolknapp

Oavsett om du vill ha mer rörelsefrihet eller mer designfri-
het: pneumatisk spolteknik skapar helt enkelt mer utrymme. 
Spolknappen smälter inte bara in i vilket badrum som helst, utan 
kan även installeras på  nolltid

Design möter känsla
När vi utvecklade TECEflushpoint fokuserade vi på en snygg 
design som skulle passa in i alla badrum. Samtidigt har alla 
komponenter anpassats optimalt till varandra för att säkerstäl-
la att spolningen även ger en behaglig känsla.

TECEflushpoint spolknappar finns tillgängliga för enkel- och 
dubbelspolning med fyrkantiga eller runda lock och i 
vitt, matt krom och polerad krom.

1 Enkelspolning
2 Dubbelspolning
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Produktfördelar
• Anpassad för både enkel- och dubbelspol-

ningssystem

• Kan användas tillsammans med en manuell 
TECE spolknapp eller en TECE täckplåt.

• Valfri placering av spolknappen upp till 1,7 m 
från cisternen

• Spolmekanismen kan enkelt klickas på 
 flottörventilen - inga ytterligare ändringar av 
cisternen är nödvändiga

• För användning i sten- och lättväggs-
konstruktion eller möbelinstallation

Den pneumatiska 
wc-spolningen med 
TECEflushpoint består 
alltid av: 

TECEprofil wc-fixtur TECEflushpoint pneumatisk 
spolmekanism

TECEflushpoint spolknapp

Installation med ett klick
Den pneumatiska spolmekanismen 
placeras på flottörventilen med ett klick. 
Cisternen har en förstansad öppning 
som är enkel att bryta för att föra in den 
pneumatiska slangen i cisternen. 

1 Tomrör
2 Pneumatisk slang



Mer information på: 
www.tece.se

TECE Sverige AB
t +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se 20
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Sortiment TECEflushpoint

Beschreibung Farbe/Anmerkungen Art.-Nr.

TECEflushpoint pneumatisk spolmekanism. 
Kan användas tillsammans med en manuell 
TECE spolknapp eller en TECE täckplåt.

Består av:
• Pneumatisk spolmekanism
• Installationsdosa för infällt montage
• Pneumatisk slang, 2 m
• Tomrör, 2 m

7722806

TECEflushpoint pneumatisk spolknapp för 
dubbelspolning med fyrkantig platta.

Vit blank 7722807

Blankförkromad 7722808

Mattförkromad 7722809

TECEflushpoint pneumatisk spolknapp för 
dubbelspolning med rund platta.

Vit blank 7722810

Blankförkromad 7722811

Mattförkromad 7722812

TECEflushpoint pneumatisk utskjutande 
spolknapp för enkelspolning
med rund platta.

Vit blank 7722813


