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FASCINACE PRO KOUPELNU

Smysl a smyslnost – vášeň pro koupelny má KEUCO v genech 
a na našich výrobcích je to poznat. Koupelna KEUCO vyvolává 
emoce. Je intimním místem pohody. Vyzařuje eleganci a luxus. 
Spojuje estetiku, ergonomii a funkčnost.

V žádném jiném prostoru není tato výzva tak napínavá a tak 
náročná jako v koupelně. Proto nás fascinace neopouští. Od 
svého založení v roce 1953 prodělával náš podnik, který je do-
dnes v rodinném držení, razantní a přitom neustálý rozvoj. Z 
předního dodavatele vysoce kvalitních koupelnových doplňků 
se firma KEUCO přeměnila ve značkového výrobce s bohatým 
sortimentem koupelnového nábytku, armatur, doplňků a zrca-
dlových skříněk V popředí přitom již brzy stála myšlenka nabí-
zet zařizovací koncepty, s nimiž je možné kompletně vybavit 
koupelny.

Důležité konstanty úspěchu představují moderní, technicky 
inovační výrobky, nejvyšší úroveň kvality, zřetelná orientace 
designu a výrobní zařízení na bázi nejnovějších technologií. 
Výrobky KEUCO se dnes prodávají po celém světě a v mnoha 
oblastech jsou absolutní špičkou. Jsou výsledkem intenzivní 
vývojové práce, používání nejlepších materiálů a nanejvýš peč-
livého zpracování. Pro optimální výsledky sázíme na kombinaci 
high-tech výroby a namáhavé ruční práce. Kvalita KEUCO sta-
novuje měřítka: Naše výrobky přesvědčují dokonalými povrchy, 
maximální životností a bezchybným fungováním. Každý kus se 
před expedicí jednotlivě kontroluje.

Téma designu hrálo u firmy KEUCO dlouhou dobu významnou 
roli, než se nakonec stalo tématem všudypřítomným. K našemu 
pochopení designu patří snaha o klasickou moderní estetiku, 
která i po mnoha letech bude stále dobová. Výrobky KEUCO – 
ať navržené přímo v naší firmě, nebo ve spolupráci s mezinárod-
ně uznávanými designéry – dostávají pravidelně renomovaná 
ocenění.

Nadčasový design a dlouhá životnost kvalitních výrobků jsou 
ale jen některými z aspektů naší filozofie trvalého rozvoje. Dále 
k nim patří rovněž odpovědné vedení podniku a výroba zamě-
řená na šetření zdrojů – například s využitím vlastní úpravy vody 
pro naše galvanizační zařízení. Označení „Made in Germany“ 
bereme jako závazek pro vedení podniku s cílem dlouhodobě 
zajistit pracovní místa.

Výrobky KEUCO pocházejí z vlastní výroby v našich závodech 
v Hemeru, Güterslohu a Bünde. Tuzemská výroba nám zajišťu-
je dostupnost nezbytnou pro dlouhodobé rozvíjení a využívání 
know-how našich pracovnic a pracovníků a následně pro reali-
zaci dokonalého managementu kvality. „Made in Germany“ je 
tedy příslibem jakosti.

KEUCO

Hartmut Dalheimer, jednatel

Engelbert Himrich, výkonný společník
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LED TECHNOLOGIE

KDYŽ INOVACE 
SPATŘUJÍ SVĚTLO 
SVĚTA



VYVÁŽENÉ SPOJENÍ 
SVĚTLA A VÁŠNÍ

LED TECHNOLOGIE

Uznáváme: LED světla již dokáže vyrobit každý. Každý je však nevyrábí 
stejně dobře. Ve spolupráci s našimi partnery jsme vyvinuli technicky 
vyspělou LED technologii světel odpovídající nadcházejícím trendům 
v  zabudovávání do zrcadlových skříněk, která představuje nový stan-
dard v  této oblasti: Dlouhá životnost a elegance jsou základními před-
poklady pro to, aby byl světelný efekt zrcadlových skříněk a  zrcadel 
s  osvětlením KEUCO vyvážený a harmonický a  aby byl každý pohled 
do zrcadla jedinečným zážitkem. Světlo nelze znovu vynalézt, je však 
možné s ním různě pracovat. Běžné osvětlení zrcadlových skříněk proto 
muselo ustoupit a přenechat místo nejmodernější LED technologii.



ELEGANCE V KOMBINACI 
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

LED moduly jsou doslova unikáty: Hodnoty teploty a  stálosti 
barev každé jednotlivé diody se mírně liší, každá dioda je tedy 
naprosto jedinečná. Z  toho důvodu je velmi důležité roztřídit 
jednotlivé diody podle těchto hodnot. Homogenita a  stálost 
barev jsou totiž hlavními charakteristikami, jimiž se naše LED 
diody vyznačují. Skutečnost, že tento nákladný výrobní postup 
má opravdu smysl, vidíte každé ráno, když vstoupíte do koupel-
ny nebo pohlédnete do zrcadla. 

LED moduly poskytují široké světelné spektrum: od teplé bílé, 
která je obzvláště příjemná při intenzitě světla 2700 kelvinů, 
kdy vytváří příjemnou atmosféru v koupelně, až po bílé denní 
světlo se svítivostí 6500 kelvinů pro každodenní tělesnou hy-
gienu. Intuitivní ovládání zajišťuje díky speciálně vyvinutému 
otočnému stmívači nebo inteligentnímu senzorovému ovládání 
plynulou regulaci intenzity světla a jeho odstínu. 

Kromě velmi nízké spotřeby energie se naše LED světla vyzna-
čují také dlouhou životností: Životnost moderních LED diod je 
minimálně 30 000 provozních hodin. V případě potřeby výměny 
některého z vašich LED světel není tato výměna pro odborníka 
žádný problém: Světelné LED moduly od společnosti KEUCO 
nejsou nalepeny, a je tedy možné je vyměnit. 

Úroveň servisu poskytovaného společností KEUCO je stejně 
vysoká jako kvalita jejích výrobků: 5letá záruka a garance za-
jištění náhradních dílů pro LED moduly po dobu 10 let. 

LED TECHNOLOGIE 1110



ZVENČÍ KRÁSNÉ,  
ZEVNITŘ CHYTRÉ

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

Naše vášeň pro zrcadlové skříňky má mnoho důvodů. Jedním z nich 
je, že jsou opravdovým prostorovým zázrakem. Obstarají místo pro 
mnoho koupacích potřeb a přitom nezaberou žádnou cennou plo-
chu. Proto se KEUCO zaměřuje vždy na co možná největší komfort u 
umyvadla. Nejrůznější tvary co do výšky a šířky, nejrůznější způsoby 
otevírání – nahoru nebo s jedněmi či více dvířky – vertikální nebo 
horizontální osvětlení, zrcadla uvnitř a vně, flexibilní vnitřní vybave-
ní s četnými skleněnými nebo hliníkovými poličkami a volitelně se 
zásuvkami, jakož i možnost namontovat zrcadlovou skříňku na zeď 
nebo do zdi, to vše poskytuje širokou nabídku, při níž žádné přání 
nezůstane neuspokojeno.

1312



ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

KONCEPCE  
LED OSVĚTLENÍ

S LED OSVĚTLENÍM



Zrcadlová skříňka řady EDITION 400 se vyznačuje 
krásným nadčasovým designem a technickou funkč-
ností. Díky inteligentnímu ovládání světel pomocí 
sofistikovaných senzorů je možné plynule nastavo-
vat intenzitu světla i  jeho odstínu – od teplé bílé 
barvy o intenzitě 2700 kelvinů až po jasné bílé den-
ní světlo s  intenzitou 6500 kelvinů. Díky tomu má 
uživatel k dispozici vždy takové světlo, jaké svou in-
tenzitou odpovídá denní době i individuálním poža-
davkům. Skříňky, jejichž zadní stěny a vnitřní boční 
plochy dvířek jsou obloženy zrcadly a které jsou vy-
baveny jasným vnitřním osvětlením, přídavnou od-
kládací přihrádkou a zabudovanými zásuvkami, se 
stanou přirozenou součástí vaší koupelny, která je 
nejen smysluplná, ale zároveň působí příjemně i na 
vaše smysly.

Ve štíhlých dvířkách je dále zabudováno topné tělís-
ko pro vyhřívání zrcadel. Toto praktické doplňkové 
řešení zamezuje srážení vody na zrcadlové skříňce 
po sprchování. Sofistikované doplňkové řešení: Top-
né tělísko řízené senzorem se po 20 minutách od 
zapnutí automaticky vypne.

EDITION 400

ÚLOŽNÝ PROSTOR  
S OSVĚTLENÍM
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EDITION 400

Zrcadlové skříňky z kolekce EDITION 400 dodávané ve třech šířkách 
od 700 mm do 1400 mm otevírají možnosti individuálního řešení jak 
pro malé, tak pro velké koupelny. Různé varianty nástěnných, i do stěn 
zapuštěných skříněk poskytují velký prostor pro navrhování architek-
tonického ztvárnění moderních koupelen.

Skříňky, jejichž zadní stěny a vnitřní boční plochy dvířek jsou obloženy 
zrcadly a které jsou vybaveny jasným vnitřním osvětlením, přídavnou 
odkládací přihrádkou a zabudovanými zásuvkami, se stanou přirozenou 
součástí vaší koupelny, která je nejen smysluplná, ale zároveň působí 
příjemně i na vaše smysly.



Jasná věc z hlediska estetiky: Vestavná zrcadlová skříňka se decentně 
vloží do výklenku ve zdi a splyne s prostorem. Při pohledu na křehkou 
vnější siluetu zpočátku ani netušíte, že se uvnitř skrývá velkorysý úložný 
prostor.

Jak intenzitu světla tak i jeho zabarvení od bílého denního světla, až po 
teplý odstín lze jemně a plynule nastavit, takže před tímto zrcadlem rádi 
setrváte o něco déle.

EDITION 400

INTELIGENTNÍ DO  
POSLEDNÍHO DETAILU

2120



ROYAL LUMOS

Je to ještě zrcadlo nebo již umění? Tato otázka se nabízí u nové zrcadlové skříňky 
ROYAL LUMOS. Její rám s osvětlením po třech stranách jako by se nad vším vznášel. 
Dobře, že je díky otevřené odkládací poličce vhodná pro každodenní použití. Vaše 
oblíbené přípravky tam naleznou prominentní místo.

Skříňka ROYAL LUMOS, navržená designovým studiem blisse-zetsche z Mnichova, 
je vybavena třemi samostatnými LED zdroji světla: průsvitný rám slouží jako hlavní 
osvětlení, které ukáže prostor i tvář v tom správném světle. Dolů směřující osvětlení 
umyvadla dodá armatuře i umyvadlu náladové akcenty. Díky nepřímému osvětlení se 
polička, vzadu opatřená zrcadlem, stává funkčním a estetickým vrcholem.

Za obvodovým průsvitným rámem svítí vysoce výkonné LED diody – s plynule nastavi-
telnou barvou a intenzitou světla: od denního bílého světla 6500 K, které je ideální pro 
každodenní péči, až po teplé bílé světlo 2700 K pro perfektní večerní make-up nebo 
působivou atmosféru pro koupel. LED lze individuálně nastavovat pomocí intuitivního 
ovládacího panelu. KEUCO se svým speciálně navrženým konceptem osvětlení opět 
definuje standardy.

EXISTUJE POUZE JEDNO  
SVĚTLO: TO SPRÁVNÉ

Barva světla 
teplá bílá

Barva světla 
bílé denní 

světlo

Osvětlení
umyvadla (dole)

Hlavní osvětlení
(nahoře)

Zap/Vyp

2322



Také uvnitř vyzařuje ze zrcadlové skříňky ROYAL LUMOS design a kvalita „made in Germany“. 
Vestavěná přihrádka ctí design a určuje praktické priority. Při zavřených zrcadlových dvířkách je 
zaručen přístup k často používaným potřebám. Vložka z kvalitního linolea tvoří protiskluzovou a 
odolnou podložku pro hodinky nebo šperky.

UPŘÍMNĚ ŘEČENO: VELKOLEPÉ
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ROYAL LUMOS 2524



Skříňka ROYAL LUMOS je vynikající. Lze ji namontovat buď klasicky jako zrcadlovou skříňku na zeď 
nebo jako polozápustný model částečně do zdi. 

U obou je vnitřní vybavení té nejvyšší kvality: zadní a boční stěny i otočná dvířka jsou uvnitř opat-
řená zrcadly a skleněné poličky jsou výškově nastavitelné. Díky pantům s měkkým dovíráním se 
dvířka zavírají lehce a jemně. Skřínka se dodává v šesti šířkách, od 650 do 1400 mm, což otvírá 
individuální možnosti pro realizaci malých i velkých koupelen. Podle šířky jsou skříňky osazeny 
až třemi zrcadlovými dvířky a hodí se perfektně k jednoduchým umyvadlům i dvojumyvadlům.

ROYAL LUMOS
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VÝVOJ SVÍTIDEL

ROYAL REFLEX.2

Rčení „jednou se stanou legendou“ tyto zrcadlové skříňky řady ROYAL REFLEX.2 více než vystihuje: dokonalá 
optika se v nich snoubí s inovativní technologií a funkčními řešeními. 

Osvětlení zajišťuje nejmodernější LED technologie. Díky vysokému jasu a věrnosti barev poskytují příjemné 
osvětlení s teplým bílým světlem s hodnotou 3000 kelvinů. U zrcadlové skříňky jsou použity pro čelní osvětlení, a u 
zrcadla s osvětlením slouží jako boční světla. U obou je nově používaný přídavný světelný zdroj: Osvětlení umyvadla 
a kohoutku je tak zajištěno perfektně. 

Všechny LED diody se ovládají přes inteligentní inovativní otočný stmívač. Můžete tak intenzitu světla snižovat 
plynule, a máte na výběr ze tří různých režimů osvětlení: Osvětlení umyvadla, čelní nebo boční osvětlení, a nebo 
oba světelné zdroje dohromady. Samozřejmě, že nové zrcadlové skříňky a zrcadla s osvětlením se také hodí i 
pro všechny formáty umyvadel ROYAL REFLEX: od úzkého provedení 500 mm pro WC pro hosty, až po modely s 
rozměrem 1300 mm u dvojitých umyvadel – ta jsou pak k dispozici se dvěma světelnými zdroji pro mycí stůl. 





Světlo samozřejmě nemůže být nově vynalezeno. Může se však esteticky a prakticky 
optimalizovat pro nové využití. Právě to platí v případě inovativní série zrcadlových 
skříněk ROYAL L1. Nová zrcadlová skříňka se třemi moderními světelnými zdroji LED 
a se zcela novým inteligentním otočným stmívačem vytvoří v koupelně při každé 
příležitosti tu správnou světelnou atmosféru.

Velkorysé a přitom elegantní nasazovací svítidlo LED nové zrcadlové skříňky ROYAL L1 
vévodí korpusu opatřenému zrcadly ze všech stran a poskytuje teplé bílé světlo 3000 
kelvinů. Nové osvětlení umyvadla, neviditelně umístěné pod korpusem, dokonale 
vyzdvihne armaturu. A vestavěné osvětlení stěny vytváří jedinečnou auru kolem celé 
zrcadlové skříňky. Všechny tři světelné zdroje přesvědčují svým extrémně vysokým 
jasem a věrností barev.

SVĚTLO,  
KDE HO POTŘEBUJETE

ROYAL L1 3332



Zrcadlová skříňka ROYAL L1 nejenže poskytuje věrný pohled, ale také se dá cíleně nastavovat. To je částečně umožněno pomocí tří 
světelných režimů, které se dají plynule nastavit inteligentním otočným stmívačem. Sestava má navíc také množství osvědčených 
detailů, které vám umožní využít úložný prostor optimálně. Skleněné police mají individuálně nastavitelnou výšku, a je možno volitelně 
vybrat i zásuvky z eloxovaného hliníku.

Skříňka ROYAL L1 je k dispozici v šesti velikostech od 500 mm do 1300 mm, s jedněmi, 
dvěma nebo třemi dvířky opatřenými zrcadly na obou stranách – a proto je kompatibilní 
s téměř všemi běžnými formáty umyvadel. Osvětlení od délky 1200 mm je vhodné pro 
dvojitá umyvadla opatřená dvěma kohoutky – takže chromové povrchy a nově navržené 
tvary jsou vidět v dobrém světle.

Otočný stmívač je vždy umístěna vpravo pod skříňkou. Jeho ovládání je velmi intuitivní, 
a jeho stisknutím a otáčením je možno měnit světelný režim a intenzitu. Obě zvolené 
funkce zůstanou nastaveny i po vypnutí, a opětovně se aktivují při příštím zapnutí.

ROYAL L1 3534



Režim 1: Stěnové a čelní osvětlení
„Funkční osvětlení“ je ideální pro každodenní návštěvy koupelny. Horní svítidlo zajišťuje 
frontální osvětlení; na jeho zadní straně je subtilní nástěnné svítidlo.

Režim 2: Pouze osvětlení umyvadla
Teplé a neoslňující „orientační osvětlení“ je ideální pro noční používání koupelny 
nebo pro relaxační koupel, kdy mohou být osvětleny pouze baterie a umyvadlo.

Režim 3: Všechny tři světelné zdroje
V tomto režimu jsou aktivována všechna osvětlovací tělesa – nástěnné, nad umy-
vadlem a čelní osvětlení, takže je vše dokonale osvětleno: umyvadlo, osoba před 
ním, a dokonce i stěna za ní.

ROYAL L1 3736



ELEGANTNÍ ZE 
VŠECH STRAN

V každé zrcadlové skříňce KEUCO se skrývají znalosti a zkušenosti v oblasti světla a 
úložného prostoru. Pro novou skříňku ROYAL 15 ve štíhlém designu jsou typická nasa-
zovací LED svítidla ze světlovodivého materiálu v decentním pochromovaném rámu. 
Zajišťují čelní osvětlení místnosti a nepřímé osvětlení stěny. Přídavné LED osvětlení  
umyvadla slouží jako noční orientační světlo. Dohromady postačí k osvětlení celé 
místnosti. Všechny tři možné režimy se plynule ovládají pomocí intuitivního otočného 
stmívače, který si vždy zapamatuje poslední nastavení.

ROYAL 15 3938



Moderní vzhled skříňky je díky kompletnímu osazení zrcadly ještě ušlechtilejší. Zrca-
dlová skříňka přesvědčí také svými vnitřními hodnotami: úložný prostor lze variabilně 
rozdělit, otočná dvířka s panty s měkkým dovíráním jsou plně pozrcadlená a uvnitř leží 
dvě elektrické zásuvky. Skříňka ROYAL 15 má v šířce 500 mm jedny dvířka, v šířkách 
650-1000 mm dvoje dvířka a při 1200 mm dokonce troje dvířka. Ideálně se tak hodí pro 
dvojumyvadla – a k nejrůznějším stylům v koupelně.

ROYAL 15 4140



Obzvláště štíhlé tvarování světel ROYAL UNIVERSE bylo umožněno díky po-
užití LED technologie, která spoří místo. Moderní technika zajišťuje vysoké 
využití světla při podstatně snížené spotřebě energie a poskytuje příjemné, 
teplé bílé světlo. Díky volně polohovatelným skleněným poličkám je možné 
prostor uvnitř přizpůsobit osobním potřebám.

ROYAL UNIVERSE je možné kombinovat s jakýmkoli koupelnovým nábytkem 
a nejrůznějšími styly. Za otočnými dvířky, které jsou z obou stran opatřeny 
zrcadly, se skrývá spousta místa pro kosmetické drobnosti. Současně tyto 
otočná dvířka umožňují také velkolepý celkový pohled. 
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ŠTÍHLÝ DESIGN  
DÍKY LED OSVĚTLENÍ
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Inteligentní světelný koncept, individuálně organizovaný úložný 
prostor a přitažlivý design dělají z ROYAL MATCH univerzální 
zrcadlovou skříň do každé koupelny. 

Ušlechtilý design je podtržený kvalitními hliníkovými hranami. 
Svým moderním a přímočarým jazykem tvarů, který je vhodný 
pro každý styl, je zrcadlová skříň ROYAL MATCH optickým vrcho-
lem v každé koupelně – ať už v šířce 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 
1200 mm nebo 1300 mm. Zvláštnost postranního LEDkového 
osvícení: Pomocí elektronického senzorického přepínače se dá 
světlo bezstupňově stmívat a jako nepřímý zdroj světla navodí 
ROYAL MATCH správnou atmosféru v koupelně.

HIGHLIGHT A  
POŘÁDKOVÉ ZÁZRAKY

ROYAL MATCH 4746



Také vnitřek zrcadlové skříňky ROYAL 
MATCH stojí za vidění: Můžete si v něm 
užívat pro KEUCO typického komfortu 
s elegantní zrcadlovou zadní stěnou, 
osvětlení vnitřku skříňky, jakmile ji ote-
vřete i účelně umístěných elektrických 
zásuvek. Středový předěl u skleněných 
poliček umožňuje, nastavit je do rozdíl-
né výšky na pravé a levé straně skřín-
ky a tím dává možnost individuálního 
uspořádání. Dvířka, z obou stran po-
krytá zrcadly, se kromě toho postarají  
o velkorysý rozhled kolem dokola. 

ROYAL MATCH 4948



NAŠE VÁŠEŇ PATŘÍ  
DOKONALÝM VÝROBKŮM



PŘEHLED 
PRODUKTŮ 

21503 21523

21502 21522

21501 21521

EDITION 400

21501 / 21502 / 21503
Zrcadlová skříňka
pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
–  tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení:
–  postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)  

do 6500 kelvinů (denní světlo)
– LED, možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
 710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 26 wattů
1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 39 wattů
1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 52 wattů

21521 / 21522 / 21523
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
–  tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení:
–  postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)  

do 6500 kelvinů (denní světlo)
– LED, možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
 710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů
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21551 / 21552 / 21553
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď,
2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Vyhřívání zrcadla:
– optické zobrazení zahřívací fáze
– automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů
Osvětlení:
–  postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)  

do 6500 kelvinů (denní světlo),
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posunovatelným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
 710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů

21541 / 21542 / 21543
Zrcadlová skříňka
pro zabudování do zdi,
2/3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
– zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Vyhřívání zrcadla:
– optické zobrazení zahřívací fáze
– automatické vypnutí po 20 minutách, 56 wattů
Osvětlení:
–  postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá)  

do 6500 kelvinů (denní světlo),
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posunovatelným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
 710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 26 wattů
1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 39 wattů
1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 52 wattů

EDITION 400

21511 / 21512 / 21513
Zrcadlová skříňka
pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítko s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání i přes centrální vypínač
Osvětlení:
– 1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
 710 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 26 wattů
1060 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 39 wattů
1410 x 650 x 154 mm (hloubka před zdí 24 mm) / 52 wattů

21531 / 21532 / 21533
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno, zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítko s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání i přes centrální vypínač
Osvětlení:
– 1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)
– LED, možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3/2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1/2 úložná police s posuvným skleněným krytem
– osvětlení vnitřního prostoru
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
 710 x 650 x 167 mm / 26 wattů
1060 x 650 x 167 mm / 39 wattů
1410 x 650 x 167 mm / 52 wattů

21542 21552

21541 21551

21543 215532153321513 
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14301

14311

14302

14312

14303

14313

14304

14314

14305

14315

14306

14316

ROYAL LUMOS

14301 / 14311
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, 
panty vpravo nebo vlevo
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro  

centrální vypínač
Osvětlení:
–  postupně nastavitelná barva světla od  

2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů  
(denní světlo) 

–  osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky  
lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat

–  LED 54 wattů (životnost > 30.000 hod.),  
žárovku nelze vyměnit

Vybavení:
– 1 elektrická zásuvka
– 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h): 
650 x 735 x 165 mm
(obj. číslo 14311: hloubka před zdí 35 mm)

14304 / 14314
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro  

centrální vypínač
Osvětlení: 
–  postupně nastavitelná barva světla od  

2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů  
(denní světlo) 

–  osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky  
lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat

–  LED 60 wattů (životnost > 30.000 hod.),  
žárovku nelze vyměnit

Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 2 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
1000 x 735 x 165 mm
(obj. číslo 14314: hloubka před zdí 35 mm)

14302 / 14312
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální 

vypínač
Osvětlení: 
–  postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů 

(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo) 
–  osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze 

samostatně stmívat a zapínat/vypínat
–  LED 56 wattů (životnost > 30.000 hod.),  

žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 2 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
800 x 735 x 165 mm
(obj. číslo 14312: hloubka před zdí 35 mm)

14305 / 14315
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální 

vypínač
Osvětlení: 
–  postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů 

(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo) 
–  osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze 

samostatně stmívat a zapínat/vypínat
–  LED 65 wattů (životnost > 30.000 hod.),  

žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h): 
1200 x 735 x 165 mm
(obj. číslo 14315: hloubka před zdí 35 mm)

14303 / 14313
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení: 
–  postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů 

(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo) 
–  osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze 

samostatně stmívat a zapínat/vypínat
–  LED 58 wattů (životnost > 30.000 hod.),  

žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 2 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
900 x 735 x 165 mm
(obj. číslo 14313: hloubka před zdí 35 mm)

14306 / 14316
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení: 
–  postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů 

(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo) 
–  osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky lze 

samostatně stmívat a zapínat/vypínat
–  LED 68 wattů (životnost > 30.000 hod.),  

žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h): 
1400 x 735 x 165 mm
(obj. číslo 14316: hloubka před zdí 35 mm)
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24201

2420424202

2420524203

24201 
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
panty vlevo nebo vpravo
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky
– LED 19 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h): 500 x 700 x 150 mm

24202 / 24203
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky 
– LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
650 x 700 x 150 mm / 22 wattů
800 x 700 x 150 mm / 25 wattů

24204 / 24205
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– osvětlení shora a osvětlení umyvadla ve dně skříňky
– LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 6 výškově nastavitelné skleněné poličky
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
1000 x 700 x 150 mm / 32 wattů
1300 x 700 x 150 mm / 40 wattů

ROYAL REFLEX.2

13601

13604

13602 13605

1360613603

ROYAL L1

13601 
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,  
panty vlevo nebo vpravo
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímým osvětlením stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
– LED 21 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Vybavení:
– 1 vnější elektrická zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1 vnitřní zásuvka (volitelně)
Rozměry (š x v x h): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímým osvětlením stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
– LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 2 vnitřními zásuvkam (volitelně)
Rozměry (š x v x h):
650 x 742 x 150 mm / 24 wattů
800 x 742 x 150 mm / 26 wattů

13604 / 13605 / 13606
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímým osvětlením stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
– LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 2 vnitřními zásuvkam (volitelně)
Rozměry (š x v x h): 
1000 x 742 x 150 mm / 31 wattů
1200 x 742 x 150 mm / 42 wattů
1300 x 742 x 150 mm / 44 wattů

5958
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ROYAL 15

14401 
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,  
panty vlevo nebo vpravo
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky 
– barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
–  LED 14 wattů (životnost > 30.000 hod.),  

možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení: 
– 1 vnitřní elektrická zásuvka
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 
500 x 720 x 150 mm

14402 / 14403 / 14404 
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky 
– barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
–  LED 25 wattů (životnost > 30.000 hod.),  

možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení: 
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h):
 650 x 720 x 150 mm
 800 x 720 x 150 mm
 1000 x 720 x 150 mm

14105 
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky 
– barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)  
–  LED 39 wattů (životnost > 30.000 hod.),  

možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení: 
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h):
1200 x 720 x 150 mm

12701
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,  
panty vlevo nebo vpravo
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
po stranách zrcadla
Osvětlení:
– LED osvětlení (1 x 6,5 wattů)
Vybavení:
– 1 vnitřní vypínač
– 1 vnitřní elektrická zásuvka
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 500 x 752 x 143 mm 

12704
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
po stranách zrcadla
Osvětlení:
– LED osvětlení (3 x 6,5 wattů)
Vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 1000 x 752 x 143 mm

12702
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
po stranách zrcadla
Osvětlení:
– LED osvětlení (2 x 6,5 wattů)
Vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 650 x 752 x 143 mm 

12705
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
po stranách zrcadla
Osvětlení:
– LED osvětlení (3 x 6,5 wattů)
Vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 1300 x 752 x 143 mm

12703
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
po stranách zrcadla
Osvětlení:
– LED osvětlení (2 x 6,5 wattů)
Vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 800 x 752 x 143 mm 

12706
Zrcadlová skříňka
4 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
po stranách zrcadla
Osvětlení:
– LED osvětlení (4 x 6,5 wattů)
Vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 4 vnitřní elektrické zásuvky
– 4 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 1600 x 752 x 143 mm

12704 12705 12706

12701 12702 12703
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12801
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
skleněná zadní stěna, zezadu bíle lakovaná
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED 2 x 12,5 wattů
–  barva světla 4000 kelvinů (neutrální bílá),  

možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– osvětlení vnitřního prostoru
Rozměry (š x v x h): 
650 x 700 x 160 mm

12802 / 12803
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
skleněná zadní stěna, zezadu bíle lakovaná
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED 2 x 12,5 wattů
–  barva světla 4000 kelvinů (neutrální bílá),  

možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– osvětlení vnitřního prostoru
Rozměry (š x v x h): 
 800 x 700 x 160 mm
 1000 x 700 x 160 mm

12804 / 12805
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
1 pevný zrcadlový prvek uprostřed
Korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno,  
skleněná zadní stěna, zezadu bíle lakovaná
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED 2 x 12,5 wattů
–  barva světla 4000 kelvinů (neutrální bílá),  

možnost postupného stmívání
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– osvětlení vnitřního prostoru
Rozměry (š x v x h): 
1200 x 700 x 160 mm
1300 x 700 x 160 mm

ROYAL MATCH

12803 12805

12802 12804

12801

Různé modely, různé rozměry: přehled zrcadlových skříněk KEUCO.
Následující tabulka poskytuje rychlý přehled nabídky zrcadlových skříněk a jejich rozměrů.

PŘEHLED ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

Zrcadlové skříňky

Šířka v mm 500 650 710 800 900 1000 1060 1200 1300 1400 1410 1600

EDITION 400 2 2 3

ROYAL LUMOS 1 2 2 2 3 3

ROYAL REFLEX.2 1 2 2 3 3

ROYAL L1 1 2 2 3 3 3

ROYAL 15 1 2 2 2 3

ROYAL UNIVERSE 1 2 2 3 3 4

ROYAL MATCH 2 2 2 2 2

Počet dvířek

6362



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.

Koncept, grafická úprava, text a litografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; PF-Medien, 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


