
TECEone –  
STRANIŠČE S PRHO 
Osvežujoče drugačno!



OBČUTITE POPOLNO SVEŽI-
NO! 
Gotovo poznate prijeten občutek, ki nastopi, takoj ko 
stopite izpod prhe. Ali ne bi bilo čudovito, če bi to lahko 
začutili tudi po vsakem obisku stranišča? Kako bi bilo, 
če bi vas topel vodni curek blago umil in za sabo ne bi 
pustil drugega kot čisto svežino? 



 
Nenavadno dobro: TECEone!
Umivanje s toplo vodo izpolnjuje temeljno človeško potrebo 
po čistoči in svežini. Nič čudnega torej, da predstavlja nov 
standard v intimni higieni. S funkcijo prhe TECEone po obisku 
stranišča zagotavlja čisto svežino. Preprosto. Udobno. In po 
privlačni ceni.

»  Veliko udobje v prvi lastni ko-
palnici? Jasno! A ne po pretira-
nih cenah. «

» Svežina mi popolno-
ma ustreza. V vsa-
kem pogledu!«
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Svežina le z zasukom gumba
Pripravite se na nov občutek svežine! To dosežete z nastavnikoma, ki sta na-
meščena na dobro dostopnem mestu na vsaki strani keramične školjke. Na tak 
način TECEone poskrbi za več udobja: s preprostim upravljanjem in nezaplete-
no tehniko pri moderni obliki.

 
Higiena ne potrebuje električnega toka
V čem se TECEone razlikuje od drugih stranišč s prho? V delovanju popolnoma 
brez električnega toka! Funkcijo prhe preprosto uravnava vodni tlak. Topla voda 
za higiensko umivanje pa priteče kar iz cevi za vodo. To pomeni: brez zapletene 
elektronike, ki lahko preneha delovati. Intuitivno upravljanje, ne da bi morali preuče-
vati priročnik. In brez nove tehnologije za vašega inštalaterja, ki lahko vgradnjo in 
vzdrževanje opravi sam.  1 Cevka s prho

2 Nastavnik temperature
3 Nastavnik vode

 
Po vaših željah
Z nastavnikom temperature na levi 
strani lahko temperaturo vode nastavite 
do 38 °C. Z nastavnikom vode na desni 
strani glede na potrebe uravnavate 
količino vode. Cevka s prho se zaradi 
vodnega tlaka pomakne navzven in 
umivanje se lahko začne.



 
Najbolj naravna stvar na svetu
Umivanje z vodo – tako prijetno in učinkovito. S TECEone boste doživeli enkraten 
občutek čistoče in svežine, kadarkoli ga boste potrebovali. Brez truda in udobno.



 
Prilagoditev vašemu slogu
Stranišča TECEone pa ne odlikujejo le notranje vrline – tudi 
zunanjost se lahko pokaže! Zahvaljujoč brezčasnemu, lepo 
oblikovanemu dizajnu ga je mogoče vključiti v vsak kopal-
niški ambient in ga združiti z obstoječo kopalniško opremo. 
Poleg tega je tako kompaktno kot običajno stranišče, saj ni 
treba predvideti dodatnega prostora za elektroniko.
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 1 Mehko zapiranje pokrova
2 Ergonomska straniščna deska
3 Samodejno čiščenje cevke s 

prho

Čisti dosežek
Zaradi oblike brez roba za splakovanje je mogoče TECEone 
posebej zlahka očistiti. Cevka s prho se celo očisti samodej-
no: popolnoma avtomatizirano pred in po vsaki uporabi.  
Dodatna prednost: Pri predhodnem čiščenju se hladna voda, ki 
je morda ostala v cevi, prav tako izplakne.

Pomislili smo na vse
Sodobna higiena, sodobna oprema:  
mehko spuščanje omogoča tiho in nežno zapiranje stranišč-
nega pokrova. To je udobje tudi za vaša ušesa!

Tako udobno
Ergonomsko oblikovano sedišče se popolnoma prilega obliki 
telesa in je zato izredno udobno. Dodatna prednost: zaradi 
domiselne pritrditve s tovarniško vstavljenimi sorniki je popol-
noma trdno in ga je pri čiščenju mogoče brez težav sneti in 
znova namestiti.



D
S0

30
 0

04
 15

 a

Za več informacij obiščite našo 
internetno stran
www.tece.com/teceone

TECE GmbH
Nemčija
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o. 
Hrvaška 
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr


