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atrakcyjny i praktyczny
profil prysznicowy TECE



ATRAKCYJNY I PRAKTYCZNY.
TECEdrainprofile umożliwia tworzenie indywidualnych projektów 
przestrzeni łazienkowych - montowany jest w płaszczyźnie płytek 
na całej długości strefy prysznicowej. Nowy profil odpływowy 
został stworzony nie tylko z myślą o doskonałym wzornictwie,                    
ale także o łatwym montażu, szczelności i higienie.

Główne cechy
• atrakcyjny design
• montaż w płaszczyźnie płytek
• możliwość przycięcia do żądanego 

wymiaru
• łatwość w utrzymaniu czystości - wysoka 

higiena
• bezpieczne uszczelnienie
• prosty montaż dzięki zastosowaniu 

najlepszych produktów
• produkt zgodny z normą DIN 18534
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1 montaż przy ścianie
2 montaż blisko ściany
3 montaż z dala od ściany

“  Co ułatwi moją pracę?              
Uniwersalne rozwiązanie 
oferujące wiele możliwości 
montażowych!”

Dobry projekt, kilka części = wiele możliwości
System TECEdrainprofile został zaprojektowany tak, aby 
stanowił proste modułowe rozwiązanie, przy zastosowaniu 
jedynie kilku komponentów. Używając tylko jednego profilu 
prysznicowego, można szybko i łatwo uzyskać wiele 
możliwości montażowych: przy ścianie, obok ściany lub na 
środku pomieszczenia.



Zawsze pasuje
TECEdrainprofile to rozwiązanie, które optymalnie integruje 
się z obszarem prysznica, pozwalając stworzyć atrakcyjną, 
funkcjonalną i komfortową przestrzeń łazienkową - bliską 
jej użytkownikom.

Syfon odpływowy h2 [mm] Wydajność [l/s]

“standard” 95 ≥ 0.6 / ≥ 0.8*

“ekstra niski” 65 ≥ 0.46 / ≥ 0.53*

* wysokość zabudowy 10 / 20 mm zgodnie z DIN EN 1253-1

h1  wysokość profilu prysznicowego/wykładziny  
podłogowej 8 - 25 mm (wraz z warstwą kleju)

h2 wysokość odpływu do górnej krawędzi jastrychu
h3  wysokość izolacji akustycznej lub izolacji wraz ze 

spadkiem przewodu kanalizacyjnego
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1 montaż w płaszczyźnie podłogi
2 polerowana stal nierdzewna
3 szczotkowana stal nierdzewnaAtrakcyjny design – 

różnorodne zastosowania

TECEdrainprofile to rozwiązanie stworzone z myślą                        
o projektowaniu nowoczesnych stref prysznicowych. Doskonale 
prezentuje się w połączeniu z płytkami oraz innymi materiałami 
- bez względu na ich rodzaj, kształt, strukturę i kolorystykę. 
Wyjątkowy efekt osiągniemy dzięki zestawieniu profilu                         
z wielkoformatowymi płytkami. TECEdrainprofile oferuje wiele 
możliwości w zakresie aranżacji strefy prysznicowej - jedną z nich 
jest dopasowanie długości profilu do wymaganego rozmiaru. 

Jeszcze więcej możliwości  montażowych                                        
W ofercie syfonów odpływowych znajdują się zarówno 
rozwiązania standardowe, jak i dedykowane wymagającym 
sytuacjom montażowym, spotykanym często w starym 
budownictwie. Takim rozwiązaniem jest syfon odpływowy 
do niskiej zabudowy.
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Od montażu do higieny -                  
wszystko przemyślane

Uszczelnienie za                          
jednym kliknięciem
Zamontowana fabrycznie tuleja
uszczelniająca zapewnia 
wodoszczelne połączenie – za 
jednym kliknięciem.

Większa swoboda aranżacji
Profil ze stali nierdzewnej może być
skrócony po obu stronach i tym samym  
dopasowany do wymiarów przestrzeni 
prysznicowej. Dzięki temu uzyskujemy 
estetyczny wygląd, bez widocznych 
fragmentów płytek po bokach.

Higieniczne rozwiązanie
Spłukać, przetrzeć, gotowe! Profil             
prysznicowy ze stali nierdzewnej jest łatwy 
w czyszczeniu przy użyciu ściereczki – bez 
konieczności wyciągania rusztu, co ma miejsce 
w przypadku rynien prysznicowych. Wewnętrzne 
nachylenie optymalizuje odpływ wody i efekt 
samooczyszczania, a tym samym zmniejsza 
nakład czasu na sprzątanie.

TECEdrainprofile - nasze nowe profile prysznicowe ze stali, 
to nie tylko atrakcyjny design, ale także prosty montaż, 
bezpieczne uszczelnie i wysoka higiena.

Profil prysznicowy można precyzyjnie 
wyregulować w pionie i w poziomie, 
nawet po zamontowaniu odpływu 
w jastrychu.

TECEdrainprofile umożliwia 
bezproblemowy montaż profilu 
na całej długości strefy prysznicowej.

TECEdrainprofile może 
być dostosowany do 
różnych grubości okładzin            
ściennych i podłogowych.

Dzięki funkcji “push” 
pokrywa profilu może być 
usunięta ręcznie, bez użycia 
jakichkolwiek narzędzi.

zgodność z:

 DIN
18534



Produkt Długość/szerokość Nr kat.

TECEdrainprofile
stal szczotkowana

  800/55 mm 670800

  900/55 mm 670900

1000/55 mm 671000

1200/55 mm 671200

TECEdrainprofile  
syfon odpływowy 
"standard", DN 50 
odpływ boczny

673002

TECEdrainprofile  
syfon odpływowy 
"ekstra niski", DN 40 
odpływ boczny

673001

TECEdrainprofile 
stopki montażowe 674000

Mata wygłuszająca 
6 mm Drainbase 1.25 m/1.25 m 660001

TECEdrainprofile  
profil prysznicowy
Profil prysznicowy do odprowadzania wody z prysznica, 
montowany jest w warstwie kleju do płytek, ponad 
jastrychem i warstwą uszczelnienia. Istnieje możliwość 
regulacji montażowej profila w zakresie od 8 - 25 mm 
(grubość okładziny podłogowej). Minimalna grubość okleiny 
ściennej wraz z klejem wynosi 10 mm. Może być montowany 
przy ścianie lub w dowolnej odległości od ściany.

Składa się z:
• profilu prysznicowego ze stali nierdzewnej - z możliwością   
  przycięcia i dopasowania długości - z wewnętrznym   
  spadkiem odpływu wody i efektem samooczyszczania, 
  materiał 1.4301 (304) 
•  rusztu - przykrywki - ze stali nierdzewnej, z funkcją „push” 

do zdejmowania ręcznie, materiał 1.4301 (304)
•  zespolonego z profilem prysznicowym adaptera
  przyłączeniowego do syfonu odpływowego
•  grzebieni zespolonych z profilem do solidnego połączenia
  z klejem
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Więcej informacji:
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
Polska
T + 48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl


