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TECEbox – Produktų aprašymas

TECEbox – potinkinės sistemos mūrinėms sienoms.

TECEbox – puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis 
montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas, pilnai sukomplektuotas po-
tinkinis modulis.

 � Pilnai surinktas bakelis

 � Bakelio talpa 10 litrų

 � Pagamintas iš atsparaus smūgiams plastiko PE-HD

 � Vandens taupymo sistema. Didysis nuleidimas                
4,5/6/7,5/9 litro, mažasis nuleidimas 3 litrai

 � Tinka visos vandens nuleidimo plokštelės                              
(TECEsquare, TECEloop, TECEplanus, TECEambia) 

 � Išbandyta pagal DIN 4109 

 � Apsaugota nuo vandens kondensato

8 cm storio TECEbox potinkinis vandens nuleidimo bakelis.

TECE vandens nuleidimo bakelis yra itin plokščias, todėl  idealiai 
tinka montavimui 8 cm storio mūrinėje sienoje. Konstrukcija paga-
minta pagal vokiškąjį „Know How“ ir yra ilgametės TECE patirties 
vandens nuleidimo technologijų srityje produktas.

 � Šiam bakeliui tinka visos TECE vandens nuleidimo plokštelės

 � Bakelis yra sukomplektuotas - reikia tik prijungti!

 � Vandenį taupanti dviejų vandens nuleidimo kiekių technologija 
(4,5/3; 6/3 ir 9/3 litrai)

 � Mažiausia rinkoje vandens nuleidimo plokštelė

 � Patogu techniškai aptarnauti, nes išleidimo vožtuvas yra 
lankstus

 � Tyliai dirbantis vandens prileidimo vožtuvas

 � Vieno arba dviejų vandens nuleidimo kiekių technologija su ta 
pačia vidaus įrangos komplektacija

Lengvai reguliuojasi vandens nuleidimo kiekis

Pilnai sukomplektuotas 8 cm storio bakelio vidus
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  Puslapiai

TECEbox vandens nuleidimo bakeliai                                                                                                        164

TECEbox – Turinys

 TECEbase TECEambia  TECEloop  TECEplanus  TECEsquare

Rėmelis WC bakelio tabletėms  

Skirtas „fresh“ tablečių įmetimui į WC bakelį. 
Tinka visom TECE nuleidimo plokštelėms ir TECElux terminalui.
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TECEbox – Vandens nuleidimo bakeliai

TECEbox vandens nuleidimo bakelis tvirtinamas į mūrą.
Valdymas iš priekio. Montavimo aukštis 1060 mm.

TECEbox bakelio sudėtis:
 � Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
 � Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
 � Cinkuotas plieninis rėmas
 � Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
 � Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų                                   

180 mm arba 230 mm
 � Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
 � WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100
 � WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius

Techninės charakteristikos:
 � Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis 

vožtuvas
 � Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai
 �  Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
 � Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
 � Minimalus nišos gylis – 130 mm
 � Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės:                         

TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare
 � Išbandyta pagal DIN 19542
 � Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), 

kai srauto slėgis 3 barai
 � 1060 mm X 475 mm X 130 mm

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Pak. 3 Eur/vnt.
9 370 000 1 vnt. 10 vnt. 60 vnt. 133,01

TECEbox montavimo kojos 9.370.000 bakeliui

Skirta TECEbox bakelių tvirtinimui prie grindų.

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Pak. 3 Eur/vnt.
9 030 024 1 vnt. -- -- 22,78
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TECEbox – Vandens nuleidimo bakeliai

TECEbox nuplovimo bakelis, pritaikytas pastatomam klozetui. 
Valdymas iš priekio

Skirtas montuoti į mūro sienas.
Bakelio sudėtis:

 � Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis 
vožtuvas

 � Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai                    
Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus

 � Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
 � Minimalus nišos gylis – 130 mm
 � Kampuotis tvirtinimui prie sienos
 � Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės:                           

TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare
 � Išbandyta pagal DIN 19542
 � Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), 

kai srauto slėgis 3 barai 

Rekomenduojame papildomai užsakyti 9 221 011 (xxx psl.)

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Pak. 3 Eur/vnt.
9 041 008 1 vnt. 10 vnt. 60 vnt. 100,29

8 cm TECEbox nuplovimo bakelis, pritaikytas pastatomam klozetui. 
Valdymas iš priekio

Skirtas montuoti į mūro sienas.
Bakelio sudėtis:

 � Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis 
vožtuvas.

 � Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai                  
Galima nustatyti 4,5 ir 9 litrus.

 � Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
 � Minimalus nišos gylis – 80 mm
 � Armavimo tinklelis
 � Kampuotis tvirtinimui prie sienos
 � Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės:                         

TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare.
 � Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), 

kai srauto slėgis 3 barai

Rekomenduojame papildomai užsakyti 9 221 011 (xxx psl.)
Netinka 9 240 950

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
9 370 007 1 vnt. 10 vnt. 115,89
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TECEbox – Vandens nuleidimo bakeliai

8 cm TECEbox nuplovimo bakelis, pritaikytas pakabinamam klozetui. 
Valdymas iš priekio

Skirtas montuoti į mūro sienas.
Bakelio sudėtis:

 � Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis.                                  
Sumontuotas kampinis vožtuvas

 � Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai.                 
Galima nustatyti 4,5 ir 9 litrus

 � Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
 � Minimalus nišos gylis – 80 mm
 � Armavimo tinklelis
 � Kampuotis tvirtinimui prie sienos
 � Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų                                       

180 mm arba 230 mm
 � Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
 � WC nuotekų alkūnė DN 90 
 � WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
 � Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės:                                 

TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare
 � Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai 

srauto slėgis 3 barai

Papildomai reikia užsakyti redukuotą perėjimą                                        
Dn 90/100 art.nr. 9.820.136

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
9 370  008 1 vnt. 10 vnt. 162,88

TECEbox praustuvo modulis 

Montuojama į mūrines sienas, nišos gylis nuo 8 iki19 cm,                         
atstumas tarp keramikos pajungimo varžtų nuo 17 iki 28 cm

Sudėtis:
 � Metalinis cinkuotas rėmas
 � Pritvirtinta nuotekų alkūnė DN40/50, su gumine tarpine DN 30/50  
 � Du keramikos tvirtinimo varžtai M10
 � Tvirtinimo elementai

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Eur/vnt.
9 370 033 1 vnt. -- 50,78

TECEbox pisuaro modulis

Skirtas montuoti į mūro sienas.

Rekomenduojame papildomai užsakyti 9 820 055 (160 psl.)

Art. Nr. Pak. 1 Pak. 2 Pak. 3 Eur/vnt.
9 370 021 1 vnt. -- -- 59,04


