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TECElux mini - den beröringsfria spolknappen!
Design möter teknik i spolknappen TECElux mini. Den elektroniska spolknappen för inbyggnadscisterner är ett hygieniskt alternativ med flera smarta tekniska funktioner. Spolningen aktiveras enkelt med
en handrörelse framför spolknappen och behöver aldrig vidröras.

Vikten av god hygien har som vi alla vet blivit extra viktig den senaste tiden. TECElux mini är en spolknapp som
med sin elektroniska och beröringsfria aktivering fyller en viktig funktion när det kommer till just handhygienen.
En enda handrörelse framför spolknappen är det enda som behövs för att aktivera spolningen.
Den stilrena designen är i glas, helt slät och utan skarvar, vilket gör spolknappen lättstädad och hygienisk.
Spolknappen har dessutom en rad smarta tekniska funktioner. Bland annat känner den av när en person närmar
sig toaletten och belysningen på spolknappen tänds då automatiskt, något som underlättar inte minst vid nattliga
toalettbesök. Belysningen går dessutom att ställa in med vald ljusstyrka.
Som tillval finns en fjärrkontroll med programmeringsmöjligheter. Här kan man exempelvis ställa in att toaletten
spolar med jämna intervall - en smart funktion för att förhindra att vatten ska bli stående och ge bakterietillväxt i
ledningarna när toaletten inte används under en längre period. Man kan även ställa in en speciell säkerhetsspolning, som gör att toaletten spolar automatiskt om besökaren glömmer det, vilket är en garanti för att toaletten alltid
hålls fräsch.
TECElux mini passar till alla TECEprofil inbyggnadscisterner och är lätt att montera. Spolknappen finns i svart
och vitt glas och håller måtten: bredd 220, höjd 150 och djup 8 mm.
Cirkapriser: Spolknapp 4 300 kr, transformator 680 kr och fjärrkontroll 220 kr.

En handrörelse framför spolknappen är allt som behövs. TECElux mini är både hygienisk och lätt att hålla ren.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Julia Christiansen PerPR, 070-602 17 00, julia@perpr.se.
Sofia Ljunggren TECE, 070-209 96 20, sofia.ljunggren@tece.se
Högupplösta bilder
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
TECE tillverkar sanitets- och installationssystem, golvvärmesystem, avlopps- och tappvattensystem. TECE grundades i Tyskland 1987
och idag ingår 22 europeiska dotterbolag med samarbetspartners i ytterligare 38 länder. Sedan 2013 är TECE verksamma i Sverige.
TECE:s vision är att skapa genomtänkta lösningar och funktioner med en pålitlig teknik i en tidlös design. www.tece.se.

