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Estetisk wc-modul fulladdad med spännande teknik!
Wc-modulen TECElux spolar automatiskt, har ledbelysning i
spolknappen så att du slipper tända upp i badrummet på natten
och renar dessutom luften så att du slipper dålig lukt. Den smarta
tekniken göms i väggen bakom en estetisk yta av säkerhetsglas.
TECElux från TECE är wc-modulen där spännande nytänkande möter
design. Tekniken är dold i väggen, det som syns är en slät yta av glas.
Ett exempel är om man behöver göra nattliga toalettbesök och inte
vill riskera att vakna mer än nödvändigt av den tända badrumslampan.
Med TECElux låter man lampan i rummet vara släckt och hittar istället
vägen tack vare spolknappens kanter som lyser upp när man närmar
sig toaletten. Spolningen är dessutom beröringsfri och kräver bara en
lätt handrörelse framför knappsatsen för att den ska aktiveras. Självklart går det även att få wc-modulen med traditionell spolknapp.
Med TECElux besväras du inte heller av att det luktar illa i badrummet. Wc-modulens luktutsugning har nämligen ett keramiskt filter som
tar bort alla odörer direkt i toaletten. Ren luft går sedan tillbaka ut i rummet utan att det krävs någon särskild ventilation.
Ytterligare en smart funktion är att sitthöjden på wc-porslinet kan
höjas och sänkas även efter installationen med upp till 8 cm.
När det kommer till underhållsbiten, vilket inte alltid är enkelt med
inbyggnadsprodukter, görs detta smidigt genom att öppna den övre
glasplattan.
TECElux inbyggnadsfixtur finns i tre versioner – TECElux 100, 200
och 400. TECElux 100 har beröringsfri spolning. TECElux 200 har
ytterligare en funktion som gör det möjligt att justera sitthöjden på
wc-porslinet. Med TECElux 400 ingår alla nämnda funktioner, inklusive
luktutsugning. Till toalettanslutningen kan man koppla de allra flesta
vägghängda toaletter och duschtoaletter.
Pris från cirka 9 000 kr till 20 630 kr.

TECElux är wc-modulen där komfort möter design. Det keramiska filtret i wc-modulen tar bort odörer direkt i toaletten.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jessica Sturén PerPR, 076-324 17 31, jessica@perpr.se.
Sofia Ljunggren TECE, 070-209 96 20, sofia.ljunggren@tece.se
Högupplösta bilder
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.

Modulen är beröringsfri. Det krävs bara en lätt handrörelse
framför knappsatsen för att den ska aktiveras.
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