
TECEdrainprofile doucheprofiel

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegel-
lijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:
• inkortbaar doucheprofiel van rvs, loopt schuin af ter verbetering van de wa-

terafvoer en het zelfreinigende effect, grondstof 1.4301 (304)
• Douchprofiel in te korten tot ≥ 500 mm
•
• Profieldeksel van rvs, met "Push-functie" voor het verwijderen met de hand,

grondstof 1.4301 (304)
• Verbindingsstukken voor verbinding met een TECEdrainprofiel afvoer
• Grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding

met de tegellijm
• voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmbed)
• bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmbed)
• voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de

muur

Separaat te bestellen:

• TECEdrainprofile afvoer

RG 2 | 30.0608.0010

L B Uitvoering Best.-Nr. VE 1

800 mm 55 mm Geborsteld 670800 1 st.

800 mm 55 mm Gepolijst 670810 1 st.

900 mm 55 mm Geborsteld 670900 1 st.

900 mm 55 mm Gepolijst 670910 1 st.

1000 mm 55 mm Geborsteld 671000 1 st.

1000 mm 55 mm Gepolijst 671010 1 st.

1200 mm 55 mm Geborsteld 671200 1 st.

1200 mm 55 mm Gepolijst 671210 1 st.
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TECEdrainprofile afvoer “laag”, DN 40, horizontale afvoer

Afvoer voor TECEdrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer,
voor zijaansluiting aan een DN 40 afvoer. Met Seal System afdichtingsman-
chet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform
DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.

• min. Constructiehoogte 65 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
• Afvoercapaciteit ≥ 0,46/≥ 0,53 l/s (conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm

stuwhoogte boven profieldeksel)
• Sperwaterhoogte 30 mm
• Verwijderbare stankafsluiter
• Dekvloerverankering geïntegreerd
• Meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
• Passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
• Bouwbeschermingsafdekking
• Verschuifbar/beweegbare afdichting voor verbinding met TECEdrainprofile

doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

Separaat te bestellen:

• Stelpootjes (optioneel)
• Geluiddempingsmat Drainbase (optioneel)

RG 2 | 30.0608.0020

Best.-Nr. VE 1

673001 1 st.
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TECEdrainprofile afvoer “normaal”, DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor TECEdrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer,
voor zijaansluiting aan een DN 50 afvoer. Met Seal System afdichtingsman-
chet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform
DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.

• min. Constructiehoogte 95 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
• Afvoercapaciteit ≥ 0,6/≥ 0,8 l/s (conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuw-

hoogte boven profieldeksel)
• Sperwaterhoogte 50 mm
• Verwijderbare stankafsluiter
• Dekvloerverankering geïntegreerd
• Meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
• Passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
• Bouwbeschermingsafdekking
• Verschuifbar/beweegbare afdichting voor verbinding met TECEdrainprofile

doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

Separaat te bestellen:

• Stelpootjes (optioneel)
• Geluiddempingsmat Drainbase (optioneel)

RG 2 | 30.0608.0020

Best.-Nr. VE 1

673002 1 st.

9
5

92

454

237

Ø
 5

0 6
3

3
2

DN 50

GEPRÜFTE 

TECEdrainprofile – Afvoeren

200

 

T
E

C
E

d
ra

in
p

ro
fi

le



TECEdrainprofiel montagevoet

Stelpootjes voor TECEdrainprofile afvoer "normaal” en “laag”, voor het een-
voudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouw. Instelbereik
bij afvoer “normaal” 95-194 mm, bij afvoer “laag” 65-164 mm (onderkant
pootjes tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer).

Bestaande uit:
• 3 stelpootjes incl. geluiddempende bekleding en bevestigingsmateriaal

RG 2 | 30.0608.0030

Best.-Nr. VE 1 VE 2

674000 1 set 60 set
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TECEdrainprofile haarzeef NIEUW

Haarzeef van rvs voor in het TECEdrainprofile doucheprofiel. Met "push-func-
tie" voor eenvoudige verwijdering met de hand.
Voor een doucheprofiel is een set (bestaande uit twee haarzeven) nodig.

RG 2 | 30.0608.0030

Best.-Nr. VE 1

674002 NIEUW 1 set

Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEdrainprofile, TECEdrainline en

TECEdrainpoint S

Geluidsisolatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke
douches of in de gehele badkamer. Voor het verminderen van geluiden van
installaties en voor een betere contactgeluidsisolatie bij renovatie en nieuw-
bouw.
Geluidsniveau voor installaties bij normaal douchegebruik:
22 dB(A) met douchegoot TECEdrainline. Gemaakt van bijzonder sterk gerecy-
cled en met polyurethaan gebonden rubbergranulaat. Voldoet aan de ver-
hoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109
uitgave 2001-01 en het hoogste geluidsisolatieniveau III van VDI-richtlijn
4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie van Fraunhofer IBP op aan-
vraag)

• Afmeting: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
• Brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
• Thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
• Stuiking bij 15 t/m²: 0,6 mm
• Productiviteitsverbetering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr. VE 1 VE 2

660001 1 st. 16 st.
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Drainbase geluidsisolatiemat (rol) voor TECEdrainprofile, TECEdrainline en

TECEdrainpoint S

Geluidsisolatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke
douches of in de gehele badkamer. Voor het verminderen van geluiden van
installaties en voor een betere contactgeluidsisolatie bij renovatie en nieuw-
bouw.
Geluidsniveau voor installaties bij normaal douchegebruik:
22 dB(A) met douchegoot TECEdrainline. Gemaakt van bijzonder sterk gerecy-
cled en met polyurethaan gebonden rubbergranulaat. Voldoet aan de ver-
hoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109
uitgave 2001-01 en het hoogste geluidsisolatieniveau III van VDI-richtlijn
4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie van Fraunhofer IBP op aan-
vraag)

• Afmeting: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
• Brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
• Thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
• Stuiking bij 15 t/m²: 0,6 mm
• Productiviteitsverbetering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)

RG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr. VE 1

660002 8 m
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TECEdrainprofile doucheprofiel

1

Pos. Best.-Nr. Benaming VE 1

1 675000 Profieldeksel geborsteld rvs 2/30.0608.0040 1 st.

675001 Profieldeksel gepolijst rvs 2/30.0608.0040 1 st.

TECEdrainprofile afvoer “laag”, DN 40, horizontale afvoer

1 2

3

4

Pos. Best.-Nr. Benaming VE 1

1 675005 klikbare Seal System afdichtingsmanchet 2/30.0608.0040 1 st.

2 675006 Stankafsluiter voor afvoer „vlak“ 2/30.0608.0040 1 st.

3 675004 Geluiddempingsstroken voor afvoer "nor-
maal" en "laag"

2/30.0608.0040 1 st.

4 675009 Haak voor de stankafsluiter 2/30.0608.0030 NIEUW 1 st.

TECEdrainprofile – Reserveonderdelen
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TECEdrainprofile afvoer “normaal”, DN 50, horizontale afvoer

1

2

3

4

Pos. Best.-Nr. Benaming VE 1

1 675005 klikbare Seal System afdichtingsmanchet 2/30.0608.0040 1 st.

2 675008 Stankafsluiter voor afvoer "Norm" 2/30.0608.0040 1 st.

3 675004 Geluiddempingsstroken voor afvoer "nor-
maal" en "laag"

2/30.0608.0040 1 st.

4 675009 Haak voor de stankafsluiter 2/30.0608.0030 NIEUW 1 st.

TECEdrainprofile – Reserveonderdelen
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