
TECEone - 
DE WC MET 
 DOUCHEFUNCTIE 
Verfrissend anders!



ERVAAR EEN OPTIMALE 
VERFRISSING! 
U kent het aangename, ontspannen gevoel na het 
 douchen wel. Hoe zou het zijn als u dit prettige gevoel 
ook na gebruik van het toilet zou kunnen ervaren?  
Als een zachte, straal water u reinigt en voor een 
 optimale frisheid zorgt? 



 
Ongewoon goed: TECEone!
Reinigen met water wordt de nieuwe standaard voor per-
soonlijke hygiëne. Geen wonder, het voldoet aan de mense-
lijke behoefte aan hygiëne en frisheid. Met zijn douchefunctie 
zorgt TECEone voor pure verfrissing na gebruik van het 
toilet. Eenvoudig. Comfortabel. En voor een aantrekkelijke 
prijs. PS. er dient wel een warmwater ringleiding aanwezig te 
zijn.  Zoniet dan bestaat de mogelijkheid om met alleen koud 
 water te reinigen. Vraag de verkoper naar de mogelijkheden.

»  Veel comfort in de eerste 
 eigen badkamer?  Natuurlijk! 
Maar liever niet voor de 
 hoofdprijs. «

» Verfrissing is 
 helemaal mijn ding.  
In alle opzichten! «
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Fris met één draai aan de knop
Neem plaats voor een nieuw gevoel van frisheid! Met één draai aan de 
regelaars die aan de zijkant van het keramiek zijn geplaatst en gemakkelijk 
toegankelijk zijn. Want ook dat is een reden waarom TECEone meer comfort 
biedt: met eenvoudige bediening en ongecompliceerde technologie in een 
modern ontwerp.

Hygiëne zonder elektriciteit
Hoe TECEone zich van andere douche-wc’s onderscheidt? Hij werkt he-
lemaal zonder elektriciteit! De douchefunctie wordt eenvoudig geregeld 
met behulp van de waterdruk. Het warme water voor de hygiënische 
reiniging komt direct uit de leiding. Dat betekent: geen ingewikkelde 
elektronica die storingen kan vertonen. Intuïtieve bediening zonder een 
handleiding te hoeven bestuderen. En geen nieuwe techniek voor uw 
installateur, die installatie en onderhoud zelfstandig kan uitvoeren. 

Zoals u wenst
Met de temperatuurregelaar aan de 
linkerkant kunt u de watertemperatuur 
individueel instellen op maximaal 38° C. 
(indien warmwater) Met de waterrege-
laar aan de rechterkant regelt u de 
hoeveelheid water naar wens. Door de 
waterdruk komt de douchestaaf naar 
buiten en kunt u beginnen.

 1 De douchestaaf komt door 
de waterdruk naar buiten. 
De sproeikoppen zijn in vier 
uitvoeringen beschik-
baar, elk met een andere 
intensiteit en positie van de 
douchestraal. 

2 Temperatuurregelaar 
(indien warmwater)

3 Waterregelaar



De natuurlijkste zaak ter wereld
Reinigen met water is aangenaam en eff ectief. Met TECEone ervaart u het 
 unieke gevoel van zuiverheid en frisheid wanneer u het nodig hebt. Moeiteloos 
en comfortabel.



 
Past bij u
Niet alleen de techniek van de TECEone maar er wezen, hij 
ziet er ook nog eens goed uit! Dankzij het tijdloze, fraai de-
sign past hij elke badkamer en kan hij goed met uw bestaan-
de badkameruitrusting worden gecombineerd. En omdat 
er geen elektronica hoeft te worden geplaatst, is hij net zo 
ruimtebesparend als een normale wc.
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1 Soft-Close automatische sluiting
2 Ergonomische wc-bril
3 Automatische reiniging van de 

douchestaaf

Schone prestaties
Dankzij het randloze ontwerp is TECEone heel eenvoudig 
schoon te maken. De douchestaaf reinigt zichzelf: volledig 
automatisch voor en na elk reinigingsproces. 
Een ander voordeel: tijdens de reiniging vooraf wordt in de 
leiding aanwezig afgekoeld water direct weggespoeld.

Aan alles gedacht
Eigentijdse hygiëne, eigentijdse uitvoering: 
De Soft-Close automatische sluiting voorkomt dat het toilet-
deksel luid dichtklapt. Ook comfortabel voor uw oren!

Zo handig
De ergonomisch gevormde wc-bril is optimaal aan de 
lichaamsvorm aangepast en daarom uiterst comfortabel. Nog 
een comfortabel voordeel: dankzij de slimme bevestiging 
met ingezette bouten is de bril bijzonder stabiel, kan hij voor 
reiniging eenvoudig worden verwijderd en is hij vervolgens 
weer heel eenvoudig te plaatsen.
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Meer informatie op
www.tece.nl/teceone

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


