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Tesseraux + Partner – Dominik Tesseraux

Kancelář Tesseraux + Partner navrhla kosmetické zrcátko iLook_move

„Na iLook_move není vidět, co všechno dokáže. Naším designovým 
úkolem bylo integrovat funkce tak, aby se výrobek stal elegantní a 
nadčasový. Je to intuitivní a šarmantní produkt, bez kterého se již 
neobejdete, když ho jednou použijete.“



iLook_move

PerfeKTNí svěTLo  
Pro PerfeKTNí LíčeNí

Perfektní styl každý den: Cítit se krásně znamená cítit se 
dobře. Není divu, že kosmetické zrcátko stojí úplně nahoře 
na stupnici oblíbenosti každodenních doplňků sloužících 
péči o krásu. Díky kosmetickému zrcátku iLook_move 
firmy KEUCO, které je k dostání v kulatém a hranatém 
provedení, nezůstávají žádná přání ohledně péče a dobré 
pohody otevřená.

Neoslňující novinka s pětinásobným zvětšením, navržená 
designéry Tesseraux + Partner, ve verzi s osvětlením 
s ovládacím panelem z ušlechtilého skla disponuje 
dvěma různými režimy osvětlení. Je to funkce denního 
světla, jaké se používá i v profesionálních kosmetických 
ústavech, a druhá barva je teple bílá, která se stará o 
lichotivé osvětlení – ideální například pro perfektní 
večerní make-up. Dosud jedinečná je možnost obě tyto 
barvy plynule nastavovat. Zcela podle individuálních 
zájmů tak iLook_move staví svého pozorovatele vždy  
do správného světla.
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Ať již s jednou barvou světla nebo se skleněným dotykovým displejem, iLook_move je technickou vymožeností 
pro kosmetickou péči a zároveň tvarově dokonalým a elegantním klenotem působícím na smysly. osvětlovací 
technologie LeD má dlouhou životnost, spotřeba elektrického proudu je minimální. A pokud stávající situace 
neumožňuje montáž pod omítku, je k dodání rovněž varianta se zástrčkou.
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Jako praktická pomůcka pro každodenní péči o krásu vyniká kosmetické zrcátko iLook_move 
svou kvalitní zrcadlovou plochou a úzkým, ušlechtilým designem v kulatém nebo hranatém tvaru.  
Ale ani inovativní technika kloubových závěsů nenechává žádné přání otevřené. Pohyblivé  
rameno iLook_move je neuvěřitelně flexibilní. výška, vzdálenost, sklon i boční úhel lze optimálně  
nastavit jediným pohybem ruky. Díky mimořádné technice závěsů je také perfektním zařizovacím 
předmětem při častém používání a silném vytížení pohyblivého ramene, jako například v hotelo-
vých pokojích.

ERGONOMICKÉ A FlEXIBIlNÍ
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PřehLeD  
výrobKů

17612
Kosmetické zrcátko kulaté
bez osvětlení, nástěnný model na výkyvném rameni,
trojrozměrně nastavitelné
zrcadlo jednostranné, konkávní, 
5násobné zvětšení
Ø 207 mm 

17613
Kosmetické zrcátko hranaté
bez osvětlení, nástěnný model na výkyvném rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
zrcadlo jednostranné, konkávní, 
5násobné zvětšení
Ø 207 mm

17612
Kosmetické zrcátko kulaté
s osvětlením, nástěnný model na výkyvném rameni,
trojrozměrně nastavitelné
zrcadlo jednostranné, konkávní, 
napájení proudem ze zásuvkového transformátoru 
(100-240 v), se spirálovým kabelem (400 mm) a 
kabelovým vypínačem,
5násobné zvětšení
Ø 198 mm
osvětlení: 1 x 4,5 W LeD
(bezúdržbová žárovka)
barva světla: 6000 K (denní světlo)

17613
Kosmetické zrcátko hranaté
s osvětlením, nástěnný model na výkyvném rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
zrcadlo jednostranné, konkávní, 
napájení proudem ze zásuvkového transformátoru 
(100-240 v), se spirálovým kabelem (400 mm) a  
kabelovým vypínačem,
5násobné zvětšení
Ø 198 mm
osvětlení: 1 x 4,5 W LeD
(bezúdržbová žárovka)
barva světla: 6000 K (denní světlo)

17612
Kosmetické zrcátko kulaté 
s osvětlením, nástěnný model na výkyvném rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
zrcadlo jednostranné, konkávní, 
napájení proudem z podomítkového transformátoru 
(230 v), spirálový kabel (400 mm) 
5násobné zvětšení
Ø 198 mm
osvětlení: 1 x 4,5 W LeD 
(bezúdržbová žárovka)
spotřeba v režimu standby: < 0,5 W
barvy světla: od 3200 K (teplá bílá) po  
6000 K (denní světlo)
skleněný dotykový displej

17613
Kosmetické zrcátko hranaté
s osvětlením, nástěnný model na výkyvném rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
zrcadlo jednostranné, konkávní, 
napájení proudem z podomítkového transformátoru 
(230 v), spirálový kabel (400 mm) 
5násobné zvětšení
Ø 198 mm
osvětlení: 1 x 4,5 W LeD 
(bezúdržbová žárovka)
spotřeba v režimu standby: < 0,5 W
barvy světla: od 3200 K (teplá bílá) po  
6000 K (denní světlo) 
skleněný dotykový displej

Povrch pochromováno
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v souladu s naším prohlášením o záruce výrobce přebíráme za naše výrobky záruku v délce 
pěti let, pokud byl výrobek prokazatelně zakoupen a instalován přes autorizovaného odborného 
prodejce. Garanční lhůta začíná běžet dnem expedice z našeho závodu. Zákonná záruční 
doba je v garanční lhůtě obsažena. Tento příslib záruky se nevztahuje na elektrické součásti a 
osvětlovací prostředky.

vzhledem k mimořádné kvalitě povrchů a nejjemnějším barevným odstínům našich výrobků je 
možná pouze podmíněná tisková reprodukce barev. 
optimální představu vám zprostředkují pouze originální výrobky KeUCo. 
Prohlédnout si je můžete ve vzorkovnách odborných prodejců sanitárního zboží.

Přetisk a rozmnožování, a to i částí, jsou dovoleny pouze s výslovným svolením a udáním 
pramene výrobní firmy. KeUCo Gmbh & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 hemer. 

Technické změny sloužící pokroku, nutné změny v barvě a designu a rovněž tiskové chyby si 
výslovně vyhrazujeme.

Naše výrobky se dodávají výhradně přes velkoobchody se sanitárním zbožím.

Koncept, grafická úprava a litografie: Kontrast Communication services Gmbh, Düsseldorf
Text: KeUCo, Kontrast Communication services Gmbh, Düsseldorf
fotografie: stephan schacher, New York; Casa, Münster; provideo & fototeam, Menden 
Tisk: Meinders & elstermann Gmbh & Co. KG, belm, osnabrück
vytištěno na papíře GALAXI Keramik. Dodává Papier Union.

Navštivte nás také na internetu na www.keuco.de


