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Nieuwe PVD-oppervlakte-veredelingen 
voor wc-bediening en doucheprofiel



IN PERFECTE HARMONIE 
De tijd dat chroom en roestvrij staal de enige optie in de badkamer 
waren is voorbij. Er zijn nieuwe veredelde oppervlakteafwerkingen 
voor kranen en accessoires beschikbaar. Op deze manier wordt er 
samen met wandbekleding, keramiek en textiel een hoogwaardi-
ge badkameromgeving met karakter gecreëerd. Deze look kan nu 
consequent worden doorgevoerd - met de actuele TECE-oppervlak-
te-veredelingen voor wc-bediening en doucheprofiel in Gold Optic, 
Red Gold en Black Chrome.



Het gaat om de details.
De nieuwe PVD-oppervlakte-veredelingen voor wc- 
bedieningsplaten van de TECEsquare Metaal-serie en 
het doucheprofiel voor doucheruimtes TECEdrainprofile 
maken nu een harmonieuze badkamerplanning tot in het 
kleinste detail mogelijk. Ze kunnen worden gecombi-
neerd met de trend-collecties van toonaangevende 
kraanfabrikanten en qua kleur op de oppervlakken  
van hansgrohe / AXOR worden afgestemd.

Hoogwaardig veredeld.
De zichtbare roestvrijstalen elementen van TECEsquare 
Metaal en TECEdrainprofile zijn veredeld met PVD-techniek*. 
En het resultaat mag gezien worden: de gecoate oppervlak-
ken zijn van uitstekende kleurkwaliteit en glans, en ze zijn 
bijzonder slijtvast en krasbestendig.

* PVD staat voor “Physical Vapour Deposition”  
(fysische dampafzetting > coating door middel van metaaldamp)

1

2

1  TECEsquare Metaal 
wc-bedieningsplaat in 
Brushed Black Chrome

2  TECEdrainprofile 
 doucheprofiel in Brushed 
Black Chrome

»  Een echt goed ontwerp is 
meer dan alleen het uiterlijk –  
het gaat om de details. Een 
consequente afstemming van 
alle elementen zorgt voor  
blijvende kwaliteit. «

PVD-oppervlakte-veredeling voor 
wc-bediening en doucheprofiel
• Drie nieuwe trendkleuren in de opper-

vlakken gepolijst en geborsteld
• Consequente uitbreiding van de collectie 

“bij één bedrijf” - voor douche en toilet
• Kleur is afgestemd op actuele kraancol-

lecties zoals hansgrohe / AXOR
• Uitstekende kleurkwaliteit en glans
• Hoge weerstand tegen slijtage, krassen 

en allerlei corrosieve media



Uniek. Tot in detail.
Van een modern loft-karakter tot een sfeervolle boudoir, de bedieningsplaat 
en het doucheprofiel sluiten aan bij actuele badkameraccessoires voor een 
harmonieus totaalbeeld.

Zacht van uiterlijk, sterk qua oppervlak: 
de PVD-gecoate oppervlakken zijn 
bijzonder duurzaam en krasbestendig 
en garanderen een uitstekende 
optische kleurkwaliteit en glans.

Red Gold is onze eerbetoon aan de moderne vrouwelijke 
stijl, waarbij ingetogen elegantie en een zelfverzekerde 
uitstraling geen tegenstrijdigheden vormen.



Een vleugje luxe: onze oppervlakte-veredeling 
Gold Optic geeft de ruimte warmte en 
exclusieve elegantie.

De nieuwe oppervlakte-veredelingen voor de series TECEsquare en 
TECEdrainprofile zijn in drie actuele kleuren verkrijgbaar, elk in een 
gepolijste en geborstelde variant.

Gold Optic  
Polished/Brushed

Red Gold 
Polished/Brushed

Black Chrome 
Polished/Brushed 



  TECEdrainprofile doucheprofielen   Uitvoering       Lengte   Breedte     Bestelnr.

Brushed Black Chrome
Chroom zwart geborsteld

  800   55 mm 670801
  900   55 mm 670901
1000   55 mm 671001
1200   55 mm 671201

Polished Black Chrome
Chroom zwart glanzend

  800   55 mm 670811
  900   55 mm 670911
1000   55 mm 671011
1200   55 mm 671211

Brushed Gold Optic 
Goud-look geborsteld 

  800   55 mm 670802
  900   55 mm 670902
1000   55 mm 671002
1200   55 mm 671202

Polished Gold Optic 
Goud-look glanzend

  800   55 mm 670812
  900   55 mm 670912
1000   55 mm 671012
1200   55 mm 671212

Brushed Red Gold  
Roodgoud geborsteld

  800   55 mm 670803
  900   55 mm 670903
1000   55 mm 671003
1200   55 mm 671203

Polished Red Gold 
Roodgoud glanzend

  800   55 mm 670813
  900   55 mm 670913
1000   55 mm 671013
1200   55 mm 671213

  TECEsquare Metaal wc-bedieningsplaten                                                    Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm
    

Brushed 
Black Chrome
Chroom zwart 
 geborsteld
Bestelnr. 9240836

Polished 
Black Chrome
Chroom zwart  
glanzend
Bestelnr. 9240837

Brushed 
Gold Optic
Goud-look  
geborsteld
Bestelnr. 9240838

Polished 
Gold Optic 
Goud-look  
glanzend
Bestelnr. 9240839

Brushed 
Red Gold 
Roodgoud  
geborsteld
Bestelnr. 9240840

Polished 
Red Gold 
Roodgoud  
glanzend
Bestelnr. 9240841
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Meer informatie op
www.tece.nl

Collectie-overzicht

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

TECE Nederland BV
T + 31 592 / 41 50 74
info@tece.nl
www.tece.nl

TECE Belgium BVBA
T + 32 2 / 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be


