ELEGANTNA
REŠITEV!
Tuš profil TECEdrainprofile –
lep, praktičen, v ravnini z podom

NOVO

VEČSTRANSKO, ATRAKTIVNO, ČISTO
Nova svoboda v tehniki odtokov: TECEdrainprofile omogoča
individualno oblikovanje tušev brez stranskih ploščic. Tuš profil
se po širini optimalno umesti v tuš kabino. Zaradi tega prav tako
poenostavi montažo in čiščenje – pametni detajli zagotavljajo
maksimalno higieno in čistočo z minimalnimi stroški.
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» Kaj bi mi olajšalo delo?
Izdelek, ki ga lahko
večkrat uporabljam – pravi
vsemogočni izdelek! «

Dober dizajn, malo delov – vse možnosti
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Da bi Vaše skladišče in Vaš asortiment bili pregledni, smo
koncipirali TECEdrainprofile kot enostavno modularno rešitev
iz samo nekaj sestavnih elementov.
Tako lahko z enim in istim tuš profilom hitro in enostavno
izvedete različne možnosti vgradnje: v ravnini s steno,
v bližini stene ali v sobi. Zaradi tega je TECEdrainprofile
popolna rešitev za Vas – kot tudi za zahteve Vaših kupcev.
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Prednosti
• rešitev za vgradnjo v ravnini z nišo
• notranji naklon za optimalno odtekanje
vode
• najbolj enostavno čiščenje za popolno
higieno
• varno tesnjenje s potisno tesnilno
manšeto
• enostavna montaža zahvaljujoč
pametnim detajlom
• modularna rešitev – pregledno,
fleksibilno, lahko razumljivo
1 Vgradnja v ravnini s steno
2 Vgradnja v bližini stene
3 Vgradnja stran od stene

Od montaže do čišćenja –
na vse smo mislili.
Pri našem novem tuš profilu iz poliranega ali oščetkanega
plemenitega jekla nismo mislili le na atraktivni dizajn, temveč
tudi na vse, kar poenostavlja montažo, tesnjenje in higieno.

Več svobode pri oblikovanju
Profil iz plemenitega jekla je možno
skrajšati z obeh strani in tako točno
prilagoditi dimenzijam tuš kabine.
Tako se, predvsem pri ploščicah
velikega formata, dobi estetski skupni
vtis brez stranskih kosov ploščic.

Zatesnjeno z enim pritiskom
Tovarniško pritrjena tesnilna manšeta
omogoča vodotesno povezovanje – z
enostavnim vstavljanjem na pritisk.
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Sedaj je omogočena estetska vgradnja
tuš profila v ravnini z nišo, po celotni
širini tuša.

TECEdrainprofile se
lahko prilagodi različnim
debelinam stenskih in
talnih oblog.
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Zahvaljujoč funkciji pritiskanja je
možno z roko sneti pokrov profila
brez uporabe orodja.

Tuš profil je možno tudi po namestitvi
odvodnice v estrih fino nameščati v
vseh vodoravnih in navpičnih smereh.

Čista rešitev
Oprati, pobrisati, konec! Tuš profil
iz plemenitega jekla se enostavno
čisti s krpo – brez odstranjevanja
rešetke kot pri tuš kanaletah. Notranji
naklon optimizira odtekanje vode in
učinek avtomatskega čiščenja ter tako
dodatno zmanjšuje čas čiščenja.

TECEdrainprofile
tuš profil

Vsebina:

Tuš profil za odtekanje vode v tuših, za vgradnjo v lepilo za
ploščice nad estrihi in tesnilno plastjo. Za talne obloge debeline
od 8-25 mm (vključno s plastjo lepila). Za vgradnjo v ravnini s
steno za stenske obloge debeline od 10 mm naprej (vključno
s plastjo lepila). Za vgradnjo na steno (v ravnini s steno) ali z
razmikom stene po želji.

• tuš profil iz plemenitega jekla z možnostjo rezanja na dolžino,
z notranjim naklonom za boljše odtekanje vode in z učinkom
avtomatskega čiščenja, material 1.4301 (304)
• pokrov profila iz plemenitega jekla s funkcijo pritiskanja za
ročno odstranjevanje, material 1.4301 (304)
• priključni podaljšek za povezovanje s TECEdrainprofile
odvodnico
• prejemni elementi na spodnji strani tuš profila za enostavno
montažo in mehanični spoj z lepilom za ploščice

Izdelek

Dolžina/širina

Nar. št.

TECEdrainprofile
plem. jeklo, oščetkano

800/55 mm
900/55 mm
1000/55 mm
1200/55 mm

670800
670900
671000
671200

TECEdrainprofile
plem. jeklo, polirano

800/55 mm
900/55 mm
1000/55 mm
1200/55 mm

670810
670910
671010
671210

TECEdrainprofile
standardna odvodnica,
DN 50 stransko
odtekanje

673002

TECEdrainprofile
nogice za montažo

674000

Podlaga za zvočno izol.
6mm
Drainbase (rola)

8,00 m/1,25 m

660002

Podlaga za zvočno izol.
6mm
Drainbase (kos)

1,25 m/1,25 m

660001
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