
eLegantní 
Řešení!
tecedrainprofile 
– krásný, praktický, zapuštěný: 
sprchový profil od firmy tece



Všestranný, atraktiVní, hygienický.
Nová svoboda v odvodňovacích systémech: TECEdrainprofile 
umožňuje individuální umístění a nastavení přesných rozměrů dle 
šířky sprchy bez obložení po stranách žlabů. Sprchový profil může 
být optimálně integrován do prostoru sprchy z hlediska délky.  
Jednoduché čištění bez nutnosti odstranění roštu napomáhá  
udržení maximální hygieny bez větší námahy.



Výhody
• atraktivní design
• zapuštěné napojení sprchového profi lu
• vnitřní spád pro optimální odvodnění
• jednoduché čištění 

pro dokonalou hygienu
• bezpečné utěsnění jednoduchým kliknutím 

pomocí těsnícího límce Seal systému
• jednoduchá montáž díky 

chytrým detailům produktu
• standardně kompatibilní podle DIN 18534
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1 Instalace přímo u stěny
2 Instalace podél stěny
3 Instalace v prostoru

“  Co vám usnadní práci? Produkt, 
který můžete nastavit dle Vašich 
představ – a zvládne to opravdu 
každý!”

skvělý design, pár komponentů – mnoho možností
TECEdrainprofi le jsme navrhli jako jednoduché systémové 
řešení s malým množstvím komponentů, aby jste měli dokonalý 
přehled o Vašem skladu a všech produktových řadách. 
Tento systém Vám umožní, za použití jediného profi lu, 
snadno a rychle implementovat různé možnosti instalace: 
přímo u stěny, podél stěny nebo libovolně v prostoru. 
TECEdrainprofi le splní všechny Vaše požadavky, 
ale především plně uspokojí požadavky Vašich zákazníků.
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atraktivní design 
– více možností.

TECEdrainprofile je ideálním řešením moderního sprchového 
prostoru. Sprchový profil si dokonale rozumí se všemi materiály, 
strukturami a skvěle pasuje ke všem barevným kombinacím.
Velkoformátové dlažby a podlahy z přírodního kamene jsou 
nedostižné v kombinaci se sprchovým profilem, bez přecho-
dových lišt s přímým hladkým napojením na hranu sprchového 
profilu. TECEdrainprofile se osazuje přímo do spoje stěny 
s podlahou nebo s „odstupem“ podél stěny.



Měli byste vědět
TECEdrainprofile je dostupný ve dvou provedeních kvalitní 
povrchové úpravy leštěné nebo kartáčované nerezové 
oceli. Závisí na individuálním stylu a celkové estetické 
stránce koupelny. Nabízíme Vám i Vašim zákazníkům  
sprchový profil, který se optimálně a diskrétně integruje 
do sprchového prostoru.

Sifon h2 [mm] Průtočná 
kapacita [l/s]

plochý 65 ≥ 0,46/≥ 0,53*

standard 95 ≥ 0,60/≥ 0,80*

* s vodním sloupcem 10/20 mm podle DIN EN 1253-1

h1  Výška sprchového profilu/výška podlahové krytiny 
8–25 mm (včetně lepidla)

h2 Výška sifonu k hornímu okraji potěru
h3  Výška pro zvukovou izolaci nebo hydroizolaci  

a odtokové potrubí.
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1 Zapuštěná instalace
2 Leštěná nerezová ocel
3 Broušená nerezová ocel

Ještě více možností instalací
Kromě sifonu „standard“ máme nyní i sníženou variantu. Jeho 
nízká stavební výška je vhodná u projektů s nízkou podlahovou 
skladbou, např. při renovacích ve starých zástavbách.
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Od montáže po čištění  
– mysleli jsme na všechno.

Utěsněný kliknutím
Těsnící Seal Systém umožňuje  
vodotěsné spojení – pouhým kliknutím.

Více svobody v designu
Nerezový profil může být zkrácený 
po obou stranách, aby se přesně 
přizpůsobil rozměrům sprchy. Tím 
vytvoříte celkový estetický dojem 
a to bez nutnosti obložení dlažbou 
po stranách, což oceníte především 
u velkoformátových obkladů.

S novým typem sprchových profilů z leštěné nebo  
kartáčované oceli jsme kladli důraz nejen na atraktivní 
vzhled, ale také na vše, co zjednoduší jeho montáž, 
těsnění i hygienu.

TECEdrainprofile umožňuje atraktivní, 
jednoduché a bezproblémové  
zapuštění profilu po celé jeho délce.

TECEdrainprofile  
je jednoduše nastavitelný 
na různé tloušťky zdí  
a podlahových krytin.



3

4

Úhledně řešeno
Otřete, opláchněte a hotovo!
Sprchový profi l je vyroben z hygienické 
nerezové oceli, s vnitřním spádem, 
který optimalizuje odvod vody 
a díky tomu zajišťuje 
i samočisticí účinek.

Sprchový profi l lze 
jednoduše polohovat 
jak horizontálně 
tak vertikálně.

Díky „klik funkci“ lze kryt 
profi lu ručně odstranit bez 
použití nářadí.

Din
18534
v souladu
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Produkt Délka/šířka Obj. číslo

TECEdrainprofile
Broušená nerezová ocel

  800/55 mm 670 800

  900/55 mm 670 900

1000/55 mm 671 000

1200/55 mm 671 200

TECEdrainprofile
Leštěná nerezová ocel

  800/55 mm 670 810

  900/55 mm 670 910

1000/55 mm 671 010

1200/55 mm 671 210

TECEdrainprofile  
sifon "standard",  
boční odpad DN 50

673 002

TECEdrainprofile  
sifon "plochý",  
boční odpad DN 40

673 001

TECEdrainprofile 
nastavitelné podpěry (3 ks) 674 000

Zvuková izolace  
Drainbase, tl. 6 mm (role) 8,00 m/1,25 m 660 002

Zvuková izolace  
Drainbase, tl. 6 mm (rohož) 1,25 m/1,25 m 660 001

tecedrainprofile 
sprchový profil
Sprchový profil pro odvodnění prostoru sprchy a instalaci 
do lepidla na dlažbu. Pro podlahové krytiny tloušťky 
8–25 mm (včetně lepidla). Pro instalaci těsně ke stěně, 
vhodné pro tloušťku obkladu od 10 mm včetně lepidla. 
Možno instalovat i jinde uvnitř sprchového prostoru.

Obsahuje :
•  Sprchový profil z nerezové oceli můžete zkracovat  

po stranách, má vnitřní spád pro lepší odtok vody  
a samočisticí účinek, materiál 1.4301(304)

•  Kryt profilu je z nerezové oceli s „klik funkcí“ pro ruční  
odejmutí, materiál 1.4301(304)

•  Spojovací díl pro kombinaci se sifonem TECEdrainprofile
•  Uchycovací prvky na spodní straně sprchového profilu pro 

jednoduchou instalaci a pevné spojení s dlažbou a lepidlem

Více informací naleznete na
www.tece.cz

TECE Česká Republika, s.r.o.
T +420 273 134 240
www.tece.cz


