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NEW LOOK 
NEW FEEL

TECEloop bedieningsplaten
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EEN FRISSE 
LOOK



VOOR HET  
ORIGINEEL
Twee ronde knoppen, 
harmonieus, functioneel 
en mooi. Aan de vorm 
valt niets te verbeteren, 
maar we hebben het 
oppervlak een make- 
over gegeven.



MIX &  
MATCH 
TECEloop is nog steeds 
een designklassieker 
 onder de bedienings- 
platen en is tot op de dag 
van vandaag uniek door 
zijn modulaire systeem.  
Nu presenteren we  
nieuwe frontplaten.
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Het TECEloop modulaire systeem: een individueel samen te stellen bedieningsplaat 
bestaande uit een frontplaat en toetsen. De ruime keuze aan materialen en kleuren 
garandeert de perfecte bedieningsplaat voor elke smaak en elk interieur.
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BETON
TECEloop

Vroeger lag beton achter het 
pleisterwerk. Tegenwoordig  
passen we dit materiaal bewust 
toe: van muren tot accessoires, 
we tonen het met trots in al zijn 
diversiteit. Nu ook als bedienings- 
plaat voor het toilet. 
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Beton staat al lang niet meer alleen voor een rauwe en koele 
uitstraling. In combinatie met warme houtsoorten, zacht textiel 
en harmonieuze verlichting, zorgt beton voor spannende  
accenten en een nieuw level van comfort.
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EIKENHOUT
TECEloop

Geen enkel ander materiaal 
geeft ons het gevoel van de 
  natuur binnenshuis zo direct  
als echt hout. Heeft u ook het 
gevoel dat u het bos ruikt?
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ER GAAT NIETS BOVEN  
HET ECHTE MATERIAAL
De natuur levert materialen in de meest pure vorm.  
Daarom werken wij het liefst rechtstreeks met het origineel. 
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Elk front uit het TECEloop modulaire 
systeem is gemaakt van echte  
materialen. Wij werken niet met  
imitaties voor onze fronten, maar  
direct met het origineel: echt hout, 
echt beton, echt marmer en echt 
 leisteen. 
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MARMER
TECEloop

Dit materiaal, oorspronkelijk alleen beschikbaar 
voor de rijken, heeft allang zijn elitaire  
verwaandheid verloren. Innovatieve verwer-
kingsmethoden maken marmer vandaag de 
dag veel toegankelijker en zorgen voor een  
toenemende populariteit van dit bijzondere 
 natuurlijke materiaal in de interieurinrichting.  
Wij begrijpen waarom: marmer spreekt ons  
verlangen aan naar natuur en authenticiteit. 
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Massief en toch delicaat: marmer prikkelt de zintuigen  
op een bijzondere manier en stelt ons in staat onze 
 waardering voor objecten en ruimtes te uitten.
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LEISTEEN
TECEloop

De ruige elegantie van het donkere 
 leisteen fascineert ons in tal van  
omgevingen. Zelfs in de badkamer.
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Ingetogen tinten contrasteren met ruige structuren: waar 
 leisteen en zachte kleuren elkaar ontmoeten, ervaren ogen 
en handen een sensationeel samenspel van elementen.
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GLAS
TECEloop

Waarschijnlijk het meest klassieke  
materiaal dat gebruikt wordt voor onze 
fronten. Nieuwe kleuren laten echter 
een geheel nieuw licht schijnen op de 
 klassieke TECEloop bedieningsplaat. 
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Delicaat, maar niet kwetsbaar
TECEloop frontplaten van glas zien er dankzij hun bijzondere transparante oppervlak en vlakke 
structuur nagenoeg gewichtloos uit. In het dagelijks leven zijn de extreem robuuste en krasvaste 
oppervlakken echter buitengewoon makkelijk schoon te maken.

TECEloop licht beige
In plaats van klinisch koel, ziet deze 
bedieningsplaat er comfortabel zacht 
uit door zijn toon van donzig flanel. 
Voor lichte badkamers waarin u zich 
goed voelt!

TECEloop titanium
Titanium wordt gebruikt in toepassing- 
en variërend van vliegtuigen tot  
accessoires. Zijn warme grijs maakt  
het voor ons een allrounder die  
perfect in elke omgeving past.

TECEloop avondblauw
Een diep, donker glanzend blauw dat 
een verlangen naar de zee, citroenen 
en de geur van de Amalfikust doet  
ontwaken. Voor sfeervolle, elegante 
accenten.
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Portrait: Martin Jepp“  Achter elke kleur, elk 
geluid, elke geur, smaak 
of gevoel schuilt een 
oneindig aantal verbind- 
ingen in het universele 
spectrum van mense- 
lijke waarneming. ”

 
Prof Axel Venn

De kleuronderzoeker, ontwerper, auteur en kleurkunstenaar wijdt een groot deel van 
zijn werk aan strategische trendscouting en de effecten van kleuren op de samen- 
leving, de economie, design en marketing. Hij is emeritus-hoogleraar kleurontwerp 
aan de University of Applied Science and Art, Hildesheim, en adviseert bedrijven over 
de hele wereld op het gebied van productontwerp, kleurmarketing en een authentiek 
kleurenbeleid. Met zijn jarenlange ervaring ondersteunde professor Venn TECE bij 
het ontwikkelen van nieuwe oppervlakken en kleuren voor TECEloop.
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SAMENSPEL VAN  
LICHT EN KLEUR
De beste manier om te ervaren 
hoe divers glas kan zijn, is een 
bezoek te brengen aan het 
glasblazerseiland Murano in  
de lagune van Venetië. Hoewel 
de vormgeving van iedere  
TECEloop bedieningsplaat  
gelijk is, kent elke kleur zijn  
eigen unieke karakter.
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9240619
Toetsen mat zwart

9240663 / 9240664
Toetsen wit / wit antibacterieel

9240667
Toetsen zwart

*Uitstraling en oppervlakteafwerking kunnen variëren, 
afhankelijk van materiaal en productie.

TECEloop  
MODULAIR SYSTEEM
Omdat het vaak de details zijn die tellen, 
kunt u met het TECEloop modulaire  
systeem alle frontplaten en toetsen  
individueel combineren.

Al onze frontplaten en toetsen kunnen 
individueel gecombineerd worden in 
het TECEloop modulaire systeem.
Voor vlakke inbouw is optioneel een 
speciaal inbouwraam verkrijgbaar.

9240612
Frontplaat eikenhout

9240613
Frontplaat wit marmer

9240614
Frontplaat beton

9240675
Frontplaat leisteen

9240671
Frontplaat glas wit

9240674
Frontplaat glas zwart

9240618
Toetsen mat wit

28



+ =

9240615
Frontplaat glas avondblauw

9240616
Frontplaat glas titanium

9240617
Frontplaat glas licht beige

9240678
Frontplaat glas koffiebruin

9240679
Frontplaat glas robijnrood

9240668
Toetsen goud

9240669
Toetsen rvs geborsteld
Met beschermlaag tegen vingerafdrukken

Toetsen Frontplaat

9240666
Toetsen glanzend chroom

9240665
Toetsen mat chroom

Vind meer informatie over TECEloop op
spotlight.tece.com/nl/teceloop
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9242659
Glas wit,
toets mat  
chroom

9242660
Glas wit,
toets glanzend
chroom

TECEloop GLAS —  
VARIANTEN ALS SET
Bij uitzondering is zwart-wit denken hier  
toegestaan: met onze populaire combinaties  
frontplaten en toetsen in een set.

TECEloop in glas wit en glas zwart is ook 
verkrijgbaar als urinoir-bedieningsplaat 
in alle toetsencombinaties.

Glazen frontplaat en toetsen worden 
als set geleverd. Het inbouwraam voor 
vlakke inbouw is optioneel en kan  
separaat besteld worden.

9240650
Glas wit, toetsen wit

9240659
Glas wit, toetsen mat chroom

9240655
Glas zwart, toetsen mat chroom

9240656
Glas zwart, toetsen glanzend chroom

9242650
Glas wit,  
toets wit

9242661
Glas wit,
toets rvs  
geborsteld
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9242655
Glas zwart,
toets mat
chroom

9242656
Glas zwart,
toets glanzend
chroom

9240660
Glas wit, toetsen glanzend chroom

9240654
Glas zwart, toetsen wit

9240657
Glas zwart, toetsen zwart

9240658
Glas zwart, toetsen goud

9242654
Glas zwart,
toets wit

9242663
Glas zwart,
toets rvs
geborsteld

9242657
Glas zwart,
toets zwart

9242658
Glas zwart,
toets goud

31



TECEloop kunststof wordt geleverd in een 
set. Het inbouwraam voor vlakke inbouw is 
optioneel en kan separaat besteld worden.

9240920
Wit

9240927
Wit, toetsen glanzend chroom

9240922  
Mat chroom

9240921
Glanzend chroom

DESIGN VOOR IEDEREEN
Het hoeft niet altijd glas te zijn. Onze design- 
klassieker is ook verkrijgbaar in een robuuste, 
onderhoudsvriendelijke kunststof uitvoering.

9240926
Mat wit

9240924
Zwart

9240925
Mat zwart

9242600
Wit

9242627
Wit, toets glanzend 
chroom

9242625
Mat chroom

9242626
Glanzend chroom
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Perfect geïntegreerd 
Het is de moeite waard hier eens naar te kijken: voor een 
nog harmonieuzere uitstraling kunnen alle TECEloop  
bedieningsplaten ook vlak worden ingebouwd.

Speciaal inbouwraam voor het 
vlak inbouwen van wc- en 
  urinoir-bedieningsplaten.

Kleur Wc-inbouwraam 
Bestelnr.

Urinoir-inbouwraam
Bestelnr.

Glanzend metaal 9240644 –

Wit 9240646 9242646 

Zwart 9240647 9242647

Verguld 9240648 9242648

Glanzend chroom 9240649 9242649

34



Alle TECE bedieningsplaten zijn compatibel met het universele 
wc-inbouwframe van TECE. Bij renovatie en modernisering  
kunnen ze onderling uitgewisseld worden - ongeacht serie en 
jaar. Zelfs na deccenia. Dat is het voordeel van werken met een 
modulair systeem. Made by TECE.

 
Geen limiet

TECEloop

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet

Selectie uit het assortiment TECE bedieningsplaten

ALL-ROUND COMPATIBEL
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ROOM FOR 
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S Bathroom & Sanitary Design Catalogue

RUIMTE VOOR 
VORMGEVING

Design & Vormgeving

ZEKERHEID BIJ 
PROJECTBOUW

Project & Planning

LEER ONS BETER KENNEN
TECE ondersteunt bouwers, planners en architecten 
bij de uitvoering van hun bouwprojecten.  
Bezoek www.tece.nl voor meer informatie over ons 
bedrijf, onze producten en diensten.

Van douchegoten en thermostaten  
tot bedieningsplaten en keramiek:  
de designcatalogus introduceert  
de wereld van aantrekkelijke TECE  
producten vóór de wand.

 
Design catalogus

Ontdek hoe de producten van TECE  
zorgen voor vrijheid bij het ontwerp. 
Maak kennis met onze oplossingen  
voor vraagstukken op het gebied van  
ruimte en architectuur, individualiteit,  
design, functie en techniek.

 
Design & Vormgeving

 
Project & Planning
Betrouwbaarheid in termen van tijd,  
juridische aspecten en economische 
efficiëntie. Deze brochure is bedoeld 
voor planners, architecten en  
investeerders.
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Vind meer informatie op
www.tece.nl

TECE GmbH
Duitsland
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 D
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