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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 dodnes 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 zrcadlových skříněk V popředí přitom již brzy stála myšlenka nabízet zařizovací koncepty, s nimiž je možné kompletně vybavit
koupelny.

Hartmut Dalheimer, jednatel

Engelbert Himrich, výkonný společník

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 pečlivého zpracování. Pro optimální výsledky sázíme na kombinaci
high-tech výroby a namáhavé ruční práce. Kvalita KEUCO stanovuje 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 mezinárodně 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 zaměřená 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 zajišťuje dostupnost nezbytnou pro dlouhodobé rozvíjení a využívání
know-how našich pracovnic a pracovníků a následně pro realizaci dokonalého managementu kvality. „Made in Germany“ je
tedy příslibem jakosti.

EDITION 400

NAŠE MYŠLENKA
SVOBODY
VÝTVARNÉHO
ŘEŠENÍ

EDITION 400

ARMATURY
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SMYSLNÉ TVARY
A LESKLÝ CHROM

EDITION 400 charakterizuje řeč tvarů a smyslná krása. Baterie s lesklým chromovaným povrchem působí dojmem filigránových soch, jsou jako umělecká díla, jejichž
mimořádný půvab dává skoro zapomenout na jejich funkci. Návrh studia designu
Tesseraux + Partner z Postupimi byl oceněn pečetí kvality „Design Plus“ a patří k
nejdůležitějším stylovým prvkům kompletního vybavení koupelen od firmy KEUCO.

EDITION 400

ARMATURY
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ELEGANCE MADE IN GERMANY

Dokonalost detailu je zvláštním znakem armatur
EDITION 400. Tak podtrhují mimo jiné extravagantní
kovové povrchy armatur v barevných tónech teplého bronzu, niklu v barvě šampaňského a ušlechtilé
černé – buď kartáčované oder leštěné – vybraný
charakter řady EDITION 400.
To dokazují nejlépe pákové umyvadlové směšovací armatury v pěti velikostech s výškou odtoku
od 80 mm do 290 mm pro umyvadla všech druhů.
Zvláštností je do odtoku integrovaný, zvenčí neviditelný a nastavitelný regulátor proudu. Program
armatur pro umyvadla řady EDITION 400 navíc zahrnuje stojánkový ventil, pákovou směšovací armaturu
s výklopným výtokem, nástěnnou armaturu a armaturu se 3 otvory.

Černý chrom
kartáčovaný
leštěný

Bronz
kartáčovaný
leštěný

Nikl
kartáčovaný
leštěný

Armatury řady EDITION 400 jsou k dostání i chromované.
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EDITION 400

ARMATURY

SOCHA PRO KOUPELNU

Skulpturální armatury řady EDITION 400 značky KEUCO hovoří akcentovaným jazykem tvarů. Všechny důvody
pro příjemné uvolnění v koupelně vám nabídnou sprchové a vanové armatury v různých provedeních. I tady
se KEUCO omezilo jen na to zásadní – u pákových vanových směšovacích armatur i u volně stojících vanových
armatur s oddělenou ruční sprchou a praktickou skleněnou poličkou pro potřeby do koupele. Stojí samostatně,
lze ji však použít v kombinaci s mnoha vanami.

EDITION 400

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUBTILNÍ DESIGNOVÉ DOPLŇKY

Důrazem kladeným na jemnou estetiku, perfektně fungující detaily a vysokou
kvalitu – dokáže kolekce koupelnových doplňků EDITION 400 vytvořit v koupelně
zvláštní smyslnou atmosféru. Hýčká uživatele jak praktickou funkčností, tak elegantně štíhlým tvarem.
Nebo designově harmonicky sladěné dávkovače tekutého mýdla a držák na skleničku – perfektně pasující protějšky. V kombinaci s odkládací miskou na mýdlo
přináší do koupelny pocit útulnosti.

EDITION 400

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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BEZMEZNÁ POHOSTINNOST

Série EDITION 400 je doma v náročné soukromé koupelně, ale stále větší využití nachází také v
luxusních hotelech. Pro obě oblasti firma KEUCO vyvinula výjimečnou poličku na ručníky s vestavěným držákem. Jemná elegance měkkých zaoblených tvarů a štíhlé rovné obrysy jsou umocněny
jedinečnou kombinací materiálů z barevného bezpečnostního skla a kvalitního hliníku.
I navzdory své vysoké stabilitě působí 600 mm široká polička na ručníky lehce, jako by se vznášela
před stěnou – a vrhá na ni fascinující stín. Čtyři barvy skla, černošedá, bílá, kašmírová a lanýžová
jsou vhodně přizpůsobeny barvám četného koupelnového nábytku KEUCO. Velmi atraktivní pro
milovníky zvláštností.

EDITION 400

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Pro společnost KEUCO typická produktová rozmanitost nabízí bohatý výběr a čtyři
extravagantní barevné tóny pro náročné vybavení koupelen: Metodou PVD vyrobené
příslušenství lahodí oku v teplé bronzové, niklu v barvě šampaňského a v černém
chromu, kartáčovaném nebo leštěném. Jen pro skladování ručníků sahá sortiment od
háčků na ručníky přes kruhový držák na ručník až po držáky na ručníky s jedním nebo
dvěma rameny. Speciální detail dvojitého háčku na ručníky: Ručník se věší zezadu –
jeho design tak zůstane vidět.

EDITION 400

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEOBVYKLE PRAKTICKÉ

Řada EDITION 400 je ucelený koncept vybavení koupelen. Inteligentní funkce příslušenství jsou dodatečné výhody nabídky EDITION 400 Stylová koupelna a atmosféra
uvolnění. Polička do sprchy a rohová polička jsou vyrobeny z masivního, stříbrného
eloxovaného hliníku a jsou obzvláště odolné. K dostání jsou se stěrkou na sklo nebo
bez ní: Zapadnou harmonicky do designu interiéru koupelny a zabraňují pádu sprchových potřeb. Díky čistému, minimalistickému designu se poličky hodí do každé sprchy
a nikdy nepřekáží, ačkoliv nabízejí velkou odkládací plochu.

EDITION 400

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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DESIGN V KAŽDÉM DETAILU

Koupelnové doplňky EDITION 400 umístěné kolem toalety rovněž harmonicky zapadnou do
celkového architektonického výrazu vaší koupelny. Zvláště jemný filigránový design držáku na
toaletní papír má potenciál k tomu, stát se klasikou. Je výkyvný, nanejvýš subtilní a doslova se
vznáší na zdi. Také nástěnná souprava na toaletní kartáč si vás získá svým malým tajemstvím:
Navenek se prezentuje ušlechtilým matným sklem a vnitřek vás přesvědčí svojí praktickou
vyjímatelnou nádobkou. V ní je hygienicky zavěšen toaletní kartáč, který je zezadu zakrytý
víčkem.
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EDITION 11

SVOBODA JE
ROZMANITOST
MOŽNOSTÍ

EDITION 11
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JASNÁ LINIE, BEZVADNÝ DESIGN

Designem EDITION 11 byla pověřena renomovaná designérská firma Tesseraux  + Partner. Armatury a doplňky představují vlastní jakostní třídu s kvalitou, kterou vidíte, kterou vnímáte a která se
dlouhodobě vyplatí.
Perfektně pochromované armatury umyvadel EDITION 11 jsou dokonale vhodné pro veškeré
účely. Ať už v menším provedení vhodném pro koupelnu pro hosty, nebo zvláště vysoké pro
skříňková umyvadla a pohodlné mytí vlasů – při individuálním plánování koupelny je možné splnit
jakákoli přání.
Armatury vyrobené technologií PVD s výstředními povrchy v odstínech teplého bronzu, niklu
v odstínu šampaňského a ušlechtilého černého chromu, kartáčované nebo leštěné, kombinují
krásu a odolnost třídy EDITION 11.

Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux

27

EDITION 11

ARMATURY
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Tříotvorová armatura trochu jinak: Vlevo regulace teploty, vpravo
regulace průtoku. Po nastavení požadované teploty se dá regulační úchyt povytáhnout a vrátit do výchozí pozice, přičemž
nastavená teplota zůstane zachována.

Jako všechny umyvadlové baterie EDITION 11 je také jednopáková
směšovací baterie vybavena omezením průtoku. K dostání je se
třemi různě dlouhými rameny.
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EDITION 11

ARMATURY

Ve zvláště přitažlivém designu přesvědčí volně stojící vanová baterie
s odděleným přívodem vody pro ruční sprchu. Jako šperk v koupelně
je kombinovatelná s četným množstvím van a každé koupelně dodá
nezávisle na stylu zařízení zvláštní důraz.

Sprchová tyč a ruční sprcha kopírují ladnou eleganci designu EDITION 11. U čtyřotvorové armatury na okraji vany s tyčovou ruční
sprchou se základní čtvercový tvar kolekce objevuje v růžicích. Vanová směšovací armatura s regulátory průtoku a teploty
umístěnými zboku se třpytí v bezvadném chromovém lesku.

EDITION 11

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYBRANÉ TVARY AŽ DO DETAILU

Pro společnost KEUCO typická produktová rozmanitost nabízí
bohatý výběr atraktivního vybavení každé koupelny. Mnohotvárnost vybavení ztělesňují i extravagantní barvy teplá bronzová,
nikl v barvě šampaňského a ušlechtilý černý chrom – kartáčovaný nebo leštěný. Pro věšení ručníků nabízí náš sortiment od
klasických dvojitých držáků na ručníky přes elegantní jednoramenné držáky na ručníky až po vertikální držáky na ručníky pro
hosty s nádobou na použité ručníky.
Držák ručníků pro hosty může uložit až šest ručníků. Výrobková
paleta zahrnuje také inteligentní kroužek na ručníky, u něhož se
integrovaný držák postará o to, aby vlhké ručníky mohly schnout
ve vzdušné vzdálenosti od zdi.

EDITION 11

PŘÍSLUŠENSTVÍ

34

Chromovaný košík do sprchy je volitelně k dostání s pohodlně integrovanou stěrkou na sklo. Lze ho snadno čistit
a poskytuje dostatek místa pro sprchový gel, šampon atd.
Madlo je díky uvnitř zaoblenému tvaru a precizně zpracovaným hranám příjemné na dotek. Příslušenství řady
EDITION 11 je doplněno miskou na mýdlo s vyjímatelnou
skleněnou miskou a dvojitým držákem na skleničky s foukanými sklenicemi z křišťálového skla.
Veškeré příslušenství v koupelně vynikne – vedle chromu
i v teplé bronzové, niklu v barvě šampaňského a ušlechtilém černém chromu, matném nebo lesklém.
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PLAN

PROPUSTNOST
VE SVÉ NEJHEZČÍ
PODOBĚ

PLAN S

ARMATURY

MODERNÍ KLASIKA
S DYNAMICKOU INTERPRETACÍ

Koncept armatur PLAN S přináší do koupelen celého světa novou interpretaci designu
série PLAN. Tyto armatury se jako dynamický prvek, který upoutá pozornost, hodí do
soukromých i veřejných prostor. Ohnuté výtokové ramínko pákových směšovacích armatur sleduje svým tvarem proud vody. Povrchy v lesklém chromu, matném hliníku
nebo kvalitní nerezové oceli přinášejí do zařizování individuální svobodu – jako standard.
Optickým a funkčním vrcholem je podomítková páková směšovací umyvadlová armatura:
výtok ze zdi a páka jsou spojeny do jediného prvku. Inteligentní montáž je součástí. Díky
mimořádně plochému montážnímu tělesu a možnosti vyrovnání hloubky ve zdi.
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PLAN S

ARMATURY

U všech armatur PLAN S přesvědčí filigránská, svisle vzhůru směřující ovládací páka, která je navíc estetická a
praktická. Vytokové ramínko umístěné
na straně zůstává i při ovládání páky
mokrýma rukama stále suché a čisté.
V každém ohledu přitahuje pozornost
páková umyvadlová směšovací armatura, která byla speciálně navržena pro
umyvadlo z varicoru®. S naprostou samozřejmostí se tyčí na malém podstavci
uprostřed umyvadla. Vynikající design
právě pro vás.
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PLAN S

ARMATURY

NEUSTÁLE DYNAMICKÉ

Jednotnost byla vždy znakem řady PLAN. Zahnutý
odtok tak naleznete jako prvek výbavy i v jiných prvcích řady PLAN S. Při vytváření nové sprchy i vany
tak můžete využít veškerý prostor: Pro vany je buď
integrován do armatury na zeď nebo dostupný jako
volně montovaný napouštěč vany na stěnu.
Pro instalaci v minimalistickém designu lze také
perfektně kombinovat oddělenou vanovou vpusť
s podomítkovými prvky konceptu IXMO. Sprchová
směšovací armatura přináší zeštíhlený vzhled řady
PLAN i do sprchy.

PLAN
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NADČASOVĚ MODERNÍ
A NESMÍRNĚ RŮZNORODÉ
PLAN se svými 450 jednotlivými výrobky patří k nejrozsáhlejším koupelnovým kolekcím na světě. Kolekce PLAN je stejně různorodá
jako dnešní životní styly a svojí velikou šíří a hloubkou sortimentu umožňuje vytvářet individuální, na míru přizpůsobená řešení. Nejen
esteticky, ale také ergonomicky plní PLAN všechna přání, mimo jiné i díky tomu, že kromě základního sortimentu PLAN CARE je navíc
na výběr také široká nabídka bezbariérových výrobků.

.molldesign
Reiner Moll

PLAN BLUE

ARMATURY
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Armatury PLAN blue vynikají nejen díky bezchybnému povrchu a funkčnosti bez kompromisů, ale i
díky důsledně prosazované myšlence udržení trvalého rozvoje. Armatury PLAN blue pomáhají šetřit
vodu a energii – například omezením průtoku vody na šest litrů za minutu u umyvadlové armatury.
Proto se také nová PLAN blue umyvadlová armatura s otočným výtokem perfektně hodí do domácností stejně jako do veřejného sektoru koupelen. Jako páková směšovací armatura nebo stojánkový
ventil přesvědčí ve štíhlém designu precizní řečí forem a nízkou spotřebou vody.

PLAN

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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POUTAČ POZORNOSTI
V KAŽDÉ KOUPELNĚ

Jeho rozmanitost ještě znásobují různé varianty povrchu. Vyberte si mezi chrómem, hliníkem nebo nerezovou ocelí. Nebo mezi
zásobníkem emulze stojanovým modelem (vlevo) a vestavěnou
variantou (nahoře), která je vhodná pro vestavění do umyvadla
nebo umyvadlového stolku.

PLAN

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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DESIGNOVĚ SILNÍ
HRDINOVÉ KAŽDÉHO DNE

Doplňky série PLAN jsou po celém světě oblíbené a nesčetněkrát prověřené.
V hotelích, veřejných budovách a soukromých koupelnách. Díky neustálému
dialogu s architekty, projektanty a instalatéry objevujeme stále další oblasti,
kde jsou vyžadována estetická řešení s užitnou hodnotou.
U umyvadla vidíte dávkovač tekutého mýdla s praktickým ovládáním jednou
rukou a nasazovacím víčkem pro snadné naplnění. Jednoramenný držák na ručník z rozšířené nabídky PLAN je dostupný ve dvou velikostech 340 a 450 mm.

PLAN

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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FUNKCE SE SKRÝVÁ V DETAILU

Kolik designu a funkce v sobě mohou skrývat doplňky? Víc než je vidět – minimálně u nové poličky do sprchy ze série PLAN. Protože do designu je prakticky
neviditelně začleněna stěrka na sklo. Polička do sprchy – stejně jako všechny
nové doplňky PLAN v lesklém chromu, matném hliníku a kvalitní ušlechtilé
oceli – se dodává také bez stěrky na sklo.
Perfektní protějšek představuje stabilní madlo s úhlem 135 stupňů. Zaintegrovanou misku na mýdlo je možné při čištění vyjmout a madlo se dodává v pravé
nebo levé variantě. Polička do sprchy, stěrka na sklo a miska na mýdlo je na
výběr v barvách černošedá, světle šedá nebo bílá.
Elegantní polička na ručníky z bezpečnostního skla nabízí hotelovým hostům
dostatek místa pro ručníky do sprchy.

PLAN

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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MYSLELI JSME NA VŠECHNO

Doplňky PLAN jsou po celém světě doma a nabízejí uklidňující
plus v podobě inteligentní funkce. Nový kosmetický koš na odpadky ze série PLAN o objemu 5 litrů si konečně poradí s tím, jak
se zlobíme kvůli čouhajícímu pytli na odpadky. Neboť u tohoto
jak chytrého, tak i elegantního řešení je vnitřní kbelík i se sáčkem
překryt vnějším pláštěm v chromu, ušlechtilé oceli, hliníku nebo
bílé barvě. Pytel na odpadky tak zvnějšku zůstává neviditelný.

Do tradiční série PLAN se také zcela jasně
řadí dvojitý držák toaletního papíru s brzdou proti odrolování, který byl speciálně
vyvinut pro veřejný sektor. Kdo klade důraz na pohodlí, ten dokáže ocenit zásobník
na vlhčené ubrousky s těsnicím kroužkem
pro vzduchotěsné uzavření.
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PLAN CARE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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VYSOCE KVALITNÍ,
POHODNÉ, KRÁSNÉ

Výrobky CARE na této straně se mohou flexibilně kombinovat v sanitárním vybavení.
Systém PLAN Reling nabízí mimo jiné možnost vytvořit v případě potřeby obratem
ruky bezbariérovou sprchu se závěsným sklopným sedátkem. Pevně namontované
měkké sedátko o šířce 450 mm – k dostání také v šíři 360 mm – splňuje požadavky
normy DIN 18040-1.
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PLAN INTEGRAL

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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KRÁSA S POZVÁNÍM VEŘEJNOSTI

Řada PLAN INTEGRAL modulů pro vestavění do zdi pro umyvadla a WC se hodí vynikajícím způsobem na velice frekventovaná sociální zařízení. Přesvědčivé je nejen jejich
velice snadné čištění, robustnost a snadné plnění, ale i jejich elegantní, skromný design.
Vlevo nahoře dva moduly pro umyvadla – zásobník na kosmetické a papírové ubrousky
vedle odpadkového koše. Vedle WC modul se zásobníkem na hygienické sáčky a hygienický odpadkový koš. Celkem je k dostání pět různých modulů, které lze podle potřeby
flexibilně kombinovat.
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ELEGANCE

ROZMANITOST
JAKO PRINCIP

ELEGANCE
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ÚSPĚCH DESIGNU S OBRYSEM

Kolekce ELEGANCE, spuštěná v roce 1967 nejprve jako čistá nabídka příslušenství,
se v průběhu desetiletí mezinárodně etablovala a stala se světově nejprodávanější
koupelnovou řadou. Dnes nabízí ELEGANCE bohatý kompletní sortiment s velkou
rozmanitostí variant. V neposlední řadě díky nadčasovému, modernímu designu
poptávka po výrobcích ELEGANCE neustává.

.molldesign
Reiner Moll
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ELEGANCE

ARMATURY

PRÝŠTÍCÍ FLEXIBILITA

Pravé úhly a rovné linie kombinované s ladným zaoblením:
ELEGANCE přesvědčí svým výrazným klasicko-moderním
designem.

ELEGANCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SENZACE

Příslušenství ELEGANCE přináší estetiku, ergonomii a lehkou údržbu v jednom. Všechny kovové části jsou
pochromované vysoce kvalitním chromem. Zásobník pěnového mýdla je z matovaného mléčného skla,
zásobník emulze a pohárek pro čištění zubů jsou z matovaného křišťálového skla. U odkladače na mýdlo
vyobrazeného vpravo je možné při čištění vyjmout matovanou křišťálovou misku.
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ELEGANCE

KOMFORT & BEZPEČÍ
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Systém ELEGANCE Reling vnáší do koupelny elegantní komfort. Stávající koupelnová zařízení se s tímto systémem
mohou kombinovat zcela podle potřeby.
Sprchové závěsy KEUCO, které jsou součástí příslušenství, jsou antibakteriální,
protiplísňové, antistatické a na přání je
možné je obdržet i v těžko vznětlivé jakostní třídě.
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COLLECTION MOLL

NOVÁ
NADČASOVOST

COLLECTION MOLL
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INSPIRACE A INOVACE

COLLECTION MOLL přemýšlí o armaturách a příslušenství zcela nově. Díky
inspirujícímu designu, nejvyššímu inovativnímu detailu a přirozeně díky
kompetenci celé společnosti KEUCO pro přesné zpracování a celoživotní
kvalitu. Minimalistický, štíhlý design propůjčuje kolekci lehkost a nadčasovou krásu, nese rukopis Reinera Molla a hodí se k početným sériím umyvadel a nábytku od KEUCO.

.molldesign
Reiner Moll
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COLLECTION MOLL

ARMATURY
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SVOBODA JE
V ROZMANITOSTI
Umyvadlové armatury řady COLLECTION MOLL si oblíbíte díky
vysoké kvalitě „Made in Germany“ i díky atraktivnímu designu.
Vynikající kvalita materiálů i jejich zpracování z nich činí skutečnou udržitelnou investici. Kromě techniky s dlouhou životností a mnohostranně kombinovatelné tvarové různorodosti se
vyznačují ryze funkčními prvky.
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COLLECTION MOLL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁPADY DO
NEJMENŠÍHO DETAILU

Ať už rohy nebo stěny, sprchový košík COLLECTION MOLL disponuje vyjmutelným nerozbitným nástavcem z
umělé hmoty – je hygienický a snadno se udržuje.
Jak esteticky mohou vypadat technické inovace, ukazuje právě tak košík na houbičku s integrovaným stěračem sprchy, který lze vytáhnout. Po použití jej lze opět neviditelně zavěsit do odkapávače.
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COLLECTION MOLL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ručník lze pověsit, pověsit nebo pověsit: Příslušenství COLLECTION MOLL nabízí od kroužku a dvojitého
háčku na ručník až po jedno nebo dvouramenný držák na ručníky bohatý výběr pro atraktivní zařízení koupelny. O nejvyšší KEUCO kvalitě přesvědčí každý produkt série. Například kruhový držák na ručník je vyroben
kompletně z jednoho kusu a okouzluje souvislou estetikou. Ergonomicky tvarovaný držák láká k dotyku.

COLLECTION MOLL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

82

Nejvyšší funkčnost a dokonalost v detailu je zvláštním znakem klidných míst – od držáku na toaletní
papír s krytem nebo bez krytu, až po soupravu pro
čištění toalety v nástěnné nebo stojací úpravě:
Tak například štětka na toaletní mísy visí v držáku
a zabraňuje pomocí poklopu přímému pohledu na
kartáč.
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IXMO

MÉNĚ JE VÍCE

IXMO SOLO
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MINIMALISMUS VE SPRŠE

Krédo „Méně je více“ platí pro nového člena rodiny IXMO
více než kdykoliv předtím. IXMO SOLO je skutečný funkční
zázrak: tento působivý malý modul se vyznačuje inteligentním spojením inovativní techniky a minimalistického
designu.
Výsledkem je armatura, která jedinečným způsobem spojuje pákovou směšovací baterii a připojení hadice. Minimální nároky na montáž – maximální komfort, protože
pro kompletní řešení sprchy stačí pouze IXMO SOLO,
žádný další vodovodní prvek není nutný.
Produktový design armatury IXMO SOLO je tak důsledný
a malý, že každá sprcha působí upraveným dojmem. A s
kulatou nebo hranatou růžicí se IXMO SOLO také perfektně hodí ke všem ostatním sériím KEUCO.
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IXMO

88
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VODA SI SVOU CESTU NAJDE

Pro projektanty a architekty představuje koncept IXMO
nejen minimalistický design, ale především maximální
svobodu při navrhování. Neboť se stávajícími komponenty IXMO a novou pákovou směšovací armaturou
IXMO SOLO lze nyní působivě realizovat různé typy instalací pro domácnosti, bytové domy nebo hotely.

Jednocestná instalace s IXMO SOLO omezuje náklady na instalaci pouze na jediný vodovodní prvek na zdi.

Zjistěte více o armaturách IXMO a navštivte náš online plánovač na www.ixmo.de

Pro dvoucestné řešení se dvěma odběrnými místy přijdou na
zeď pouze dva osvědčené moduly IXMO.

U třícestné instalace zůstávají na zdi díky 3cestnému uzavíracímu a přepínacímu ventilu také pouze dva prvky.

IXMO

SDRUŽENÁ FUNKCE 3 V 1

Hlavní myšlenkou sprchových baterií IXMO je sdružení funkcí. Jednopáková nebo termostatická baterie IXMO je tak vždy kombinována s multifunkčními prvky IXMO, které umožňují kompaktní napojení na jeden, dva,
nebo tři přívody vody a kromě toho i další funkce, jako možnost připojení
hadice, držáku sprchy, uzavíracího ventilu nebo přepínače. Tímto způsobem lze snížit počet instalací, umístěných na stěně a optimalizovat její
vzhled. Díky nezávislému rozmístění jednotlivých prvků armatury umožňuje IXMO velkou volnost při hledání výtvarného řešení.
Nové sprchové baterie IXMO opět dokládají náskok firmy KEUCO v oblasti
inovací designu a techniky.

IXMO
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Základ sprchové sestavy IXMO tvoří jednopáková nebo termostatická baterie, kterou lze kombinovat s dalšími multifunkčními prvky
ve stejném designu. Jednopáková směšovací sprchová baterie je
k dostání buď s originální pákou, nebo ve variantách, hodících se k
designu různých typů baterií KEUCO. Všechny díly armatur jsou
mimo chromované, nerezové nebo hliníkové konečné úpravy k dostání i v odstínech teplého bronzu, niklu v odstínu šampaňského a
ušlechtilého černého chromu, kartáčované nebo leštěné.
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IXMO

94

OTÁZKA KOMBINACE

Design pro každý vkus: Další výhodou
vanových armatur řady IXMO je tvarová
lehkost a čisté, geometrické linie. Hodí
se do velice odlišně zařízených koupelen.
Díky multifunkčnosti modulů představuje řada IXMO spojení designu a funkce,
které má slibnou budoucnost.
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IXMO

IXMO PRO UMYVADLO

Co se osvědčí ve sprše, to perfektně funguje i u umyvadla. Proto jsme princip
armatur IXMO přenesli také na integrovanou umyvadlovou armaturu. Když se
nástěnný výtokový ventil a páková směšovací armatura spojí do jediného
prvku jako zde, znamená to další bod pro volnost při plánování. Podomítková armatura se dodává buď s kulatou nebo hranatou růžicí a propůjčuje
místu k mytí elegantní, upravený vzhled.
Minimální jsou u všech modulů IXMO také náklady na montáž. Odborníkům
pak stačí jen nainstalovat základní těleso. U umyvadlové armatury lze již tak
malou montážní hloubku pružně a plynule měnit díky inteligentnímu vyrovnávání hloubky v rozsahu 70 až 100 mm. Maximální inteligence při instalaci.

Černý chrom
kartáčovaný
leštěný

Bronz
kartáčovaný
leštěný

Nikl
kartáčovaný
leštěný

IXMO armatury jsou k dostání také chromované,
v povrchové úpravě nerez nebo hliník.

IXMO
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VODA VE SVÉ
NEJZDRAVĚJŠÍ PODOBĚ

Voda jako živel přitahuje člověka od pradávna svým kouzlem. Nanejvýš fascinující je ve formě vodopádu. S estetickou sprchou
meTime_spa je možné přenést tento vodní zážitek i do vlastní koupelny. Pocit sprchování pod vodopádem, kdy na sebe necháte
působit přirozenou sílu vody, přináší skutečné uvolnění pro duši. Aby blahodárný a regenerační účinek vody působil maximálně
intenzivně na kůži i svaly, hodí se používat vodu metodou Kneippových střiků. Pomocí speciální hadice je možné komfortně provádět léčebné střiky i v domácí koupelně – naprosto bez časového tlaku a v intimní atmosféře.

UNIVERZÁLNÍ VÝROBKY

HLAVOVÁ SPRCHA
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PŘÍJEMNĚJŠÍ SPRCHOVÁNÍ

Když uvidíte nové hlavové sprchy, položíte si otázku: Jak to jenom designéři
KEUCO zase dokázali? Plochá hlava
sprchy je totiž vysoká pouhých 6,5 mm.
Také při sprchování neuvěříte vlastním
očím. Plochá sprchová hlava vykouzlí
úžasně rovnoměrný déšť. A v kulatém
nebo hranatém provedení a v různých
velikostech perfektně zapadne do projektu vaší individuální sprchy.

UNIVERZÁLNÍ VÝROBKY

SEDÁTKO DO SPRCHY

MÍSTO PRO KOMFORT

Sprchová sada IXMO a příslušenství PLAN

Design a komfort jsou ve sprše stále důležitější. Elegantní řešení tohoto problému nabízí nové sedátko do sprchy od firmy KEUCO,
které hýčká tělo měkkým materiálem a vyvolává příjemný teplý pocit. Povrchový materiál zajišťuje bezpečné sezení a je maximálně
odolný, snadno se udržuje a čistí. Se šířkou 450 mm a hloubkou 330 mm nabízí sedátko spoustu místa. Neviditelný, mimořádně stabilní
nástěnný držák má nosnost až 150 kg. V černošedé, bílé, kašmírové nebo lanýžové barvě sedátko zcela odpovídá současným trendům
a hodí se k bohatému koupelnovému vybavení KEUCO.

meTime_spa

SMYSLOVÝ ZÁŽITEK
ZE SPRCHOVÁNÍ

meTime_spa
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Pohodlí a smyslnost stojí v popředí tohoto zcela zvláštního řešení vybavení sprchy. Multifunkční armaturový nástěnný panel meTime_spa spojuje vše, co je zapotřebí pro mimořádný
zážitek při sprchování – po stránce elegance i inovace.
Armatura v různých velikostech představuje kromě pochromovaných obslužných částí pro
nastavení průtoku a teploty vody také praktickou odkládací plochu z hliníku v jedné nebo
více úrovních. Pro optimální začlenění do osobního stylu zařizování je skleněný panel armatury k dostání v bílé, antracitové, petrolejové, lanýžové nebo kašmírové barvě.

Tesseraux + Partner
Dominik Tesseraux
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

MALÍ POMOCNÍCI
S VELKÝM
VÝZNAMEM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KVALITA A DESIGN
PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY
Vysoce kvalitní materiály, nejlepší kvalita zpracování a perfektní povrchy – to
jsou společné znaky všech příslušenství KEUCO. Je s nimi možné prohloubit a
účinně akcentovat osobní estetiku obytného prostoru. Díky bohatství variant
nabízí příslušenství KEUCO pro každé uspořádání koupelny vhodné řešení.
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EDITION 300

PŘÍSLUŠENSTVÍ

114

HARMONICKÉ KOMBINACE
JSOU SNADNÉ

Příslušenství představuje u KEUCO cosi mnohem významnějšího
než pouhé užitečné doplňky. Je třeba si také povšimnout, že se
v libovolné kombinaci spojují do harmonického celku – dokonale
sladěného s charakteristickou řečí tvarů ostatního koupelnového
zařízení. EDITION 300 tento požadavek suverénně splňuje.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

ASTOR

Elegance z kruhových a kulovitých tvarů: Svými nástěnnými růžicemi dodávají doplňky
ASTOR koupelně aristokratický lesk. Dávkovač tekutého mýdla z matného skla, držák
na skleničku s křišťálovou skleničkou, křišťálová miska na mýdlo a držák na toaletní
papír s víkem hovoří jasnou řečí vybraného stylu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

CITY.2

118

Městský styl nejen pro byty ve městě: CITY.2 dodává koupelně věcnou eleganci. Díky velké pestrosti produktů splňuje
tato řada nejrůznější požadavky. Vlevo dvojitý držák s dávkovačem tekutého mýdla a skleničkou z křišťálového skla, na
této straně držák na ručníky a kruhový držák na ručník.
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SMART.2

JEDNODUŠE PRAKTICKÉ

Doplňky ze série SMART.2 vypadají okolo umyvadla dobře. Držák na skleničku a miska
na mýdlo přesvědčí kvalitním křišťálovým sklem. Dávkovač tekutého mýdla z bílého
neprůhledného plastu má praktické ovládání.

SMART.2

122

Dvouramenný praktický držák na
ručníky je otočný a u kruhového
držáku na ručník je rameno možné
namontovat jak směrem doprava,
tak doleva. Při konečné instalaci
je tak nejprve nutné zvolit orientaci. Rameno se pak jednoduše
na požadovanou stranu nasadí a
zacvakne – bez závitových čepů
nebo šroubení.

123

SMART.2

126
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Také ve sprchách a na toaletách boduje série SMART.2 s novými materiály a funkcemi.
Prostorný košík do sprchy má vysoký okraj, aby žádné potřeby ke sprchování nemohly
vypadnout. Stabilní madlo má zatížitelnost až 115 kg. Sortiment doplňuje vhodný držák
na osušku v šířkách 600 mm a 800 mm a háček na ručník.

Kartáč klozetové soupravy se štětkou je vyroben z bílého plastu, který lze velmi snadno udržovat v čistotě. Rameno držáku na toaletní papír lze namontovat jak směrem
doprava, tak doleva. Podle zvyku nebo stavebních podmínek se rameno jednoduše
nasadí na požadovanou stranu a zacvakne. Hotovo! Perfektně se k němu hodí držák
na náhradní role toaletního papíru.

UNIVERZÁLNÍ VÝROBKY

130

Celý vesmÍr doplňků: Univerzální výrobky nenechají nesplněné žádné přání, protože pro každý požadavek nabízejí vhodné řešení. Hodí se
pro soukromý i veřejný sektor. Díky jejich věcně
funkčnímu designu a různým variantám je lze
harmonicky zakomponovat do každé koupelny.
Velké vyobrazení: Držák s integrovanou miskou
na mýdlo. Nahoře box na vlhký papír, zásobník
kosmetických ubrousků a sklapovací sedátko pro
maximální komfort během pobytu v koupelně.
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UNIVERZÁLNÍ VÝROBKY

Praktické, vysoce kvalitní a kompatibilní s každým
stylem zařízení – objevte rozmanitost univerzálních
výrobků KEUCO: Ať už dvojitý držák na toaletní papír
(vpravo), zásobník na pěnové mýdlo jako stojanový
model (velký obrázek) nebo stojanové modely pro WC.
Brilantní pochromované povrchy nádoby na kartáč,
jakož i jejich solidní hmotnost, umožňují zažít hodnotu i hapticky. Masivní dno s antiskluzovou podložkou
zajišťuje bezpečné postavení.
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KOŠÍKY NA MÝDLO

Dlouhá životnost, snadné čištění – a jednoduchá krása. Rozmanitost designu doplňků KEUCO se odráží i v košících na mýdlo. S různými
tvary, povrchy, rozměry a variantami pro rohovou nebo nástěnnou montáž se pro každou koupelnu nabízí vhodné řešení – včetně
praktických detailů, jako je integrovaná stěrka skla (vpravo dole), jednoduše vyjmutelná zpředu.
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KOŠÍKY NA MÝDLO

Jednou jednoduše funkční, jednou plné užitečných překvapení, jako napravo s integrovanou stěrkou skla:
Mýdlové a sprchové košíky firmy KEUCO nadchnou bohatstvím svých variant.

SVĚTLO A ZRCADLA

KRÁSA MÁ DVA
PŘÁTELE: SVĚTLO
A ZRCADLO

KOSMETICKÁ ZRCÁTKA

iLook_move

140

VYTVOŘTE SI SVOU
HVĚZDNOU KOUPELNU
Jako praktický nástroj pro každodenní péči o vzhled vyniká kosmetické zrcátko bez
odlesků iLook_move díky svému štíhlému, ušlechtilému designu v kulatém nebo hranatém tvaru s osvětlenou nebo neosvětlenou zrcadlící plochou. I závěsná technologie
funguje perfektně: Pouze jedním madlem se dají nastavit výška, odstup, úhel sklonu a
boční úhel. Inovace vyvinutí v Tesseraux + Partner s pětinásobným zvětšením poskytuje v osvětlené variantě se skleněným ovládacím panelem dva různé světelné režimy: Funkce denního svícení jako v profesionálních kosmetických institutech a druhá
světelná barva v přívětivé teplé bíle – ideální například pro perfektní večerní make-up.
Doposud jedinečné je bezstupňové nastavení obou světelných barev.
Nezáleží zda světelnou barvou nebo skleněným ovládacím panelem, iLook_move je
hightech pro péči o krásu a současně i perfektně tvarovaným ozdobným doplňkem.
LEDkové svítidlo má dlouhou životnost, spotřeba elektřiny minimální. Není-li možná
montáž pod omítku, je také k dostání varianta se síťovým adaptérem.
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Teď se budete divit: Kosmetická zrcátka ve všech variantách. S osvětlením nebo bez
osvětlení, modely stojací, nástěnné, různé velikosti s nejrůznějšími možnostmi nastavení.
Koneckonců dobře má vypadat nejen vaše koupelna, ale především vy sami.
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NEJČISTŠÍ DESIGN –
NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Jednou ze zvláště efektních částí kolekce jsou moderní zrcadla
s osvětlením. Nápadně elegantní a subtilní vzhled a hliníkový
obvodový rámeček jsou charakteristickým znakem zrcadel s
osvětlením EDITION 400. Na objednávku zhotovíme individuální šířku zrcadla. Jeho tajemství: Speciální materiál s vysokou
světelnou vodivostí převádí světlo LED svítidel na povrch zrcadla a zajišťuje optimální osvětlení místnosti i obličeje. Nenápadné a inteligentní ovládání pomocí senzorů umožňuje plynule
regulovat intenzitu světla a nastavit barevný odstín osvětlení
od zářivě bílého denního světla, pro ideální každodenní péči
o tělo, až po teplý bílý odstín, ideální pro vytvoření večerního
make-upu nebo romantické nálady v koupelně. Svítidla LED s
dlouhou životností neoslepují při žádném nastavení a k tomu
navíc šetří elektrickou energii a nepotřebují žádnou údržbu.
Zrcadla s osvětlením z kolekce EDITION 400 dokáží ještě víc:
Na objednávku můžete získat i zrcadla s vytápěním – je to
praktické po sprchování, aby se vaše zrcadlo nezamlžilo. Senzory ovládaná vytápěná zrcadla jsou z technického hlediska
na nejvyšší úrovni a po 20 min. od spuštění vytápění opět
automaticky vypnou.
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Zrcadlo s osvětlením do koupelny pro hosty disponuje užitečnou a přitom elegantní inovací: Dvěma konzolemi s LED svítidly,
jejichž spodní část nabízí současně odkládací plochu pro běžné
koupací potřeby.
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EDITION 300

ATRAKTIVNÍ KAŽDÝM COULEM

Zrcadla s osvětlením navazují na čistý, geometrický
jazyk tvarů řady EDITION 300. V různých formátech
splní všechny individuální požadavky a osvětlují obličej
ze všech stran bez zastínění. To zajišťují čtyři zářivky
ukryté pod rámem zrcadla. I na WC pro hosty nabízí
EDITION 300 vhodný formát. Zde poskytuje vertikální
osvětlení příjemné světlo.
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PLAN

SKVĚLE ZAPADÁ DO OBRAZU

Stejně jako všechno u firmy KEUCO mají i křišťálová zrcadla a zrcadla s osvětlením PLAN estetické a praktické komponenty. V kombinaci s nábytkem s
přímými liniemi obojí tvoří jednotu. Přesně sladěné barevné tóny obzvlášť
dobře vyniknou v lakovaných rámech. Lakování vysoce kvalitního hliníkového
rámu je přitom odolné a snadno se udržuje.
U zrcadel s osvětlením PLAN je do horního okraje rámu zabudováno inovativní LED osvětlení. Díky kvalitnímu třídění jednotlivých modulů LED působí
světlo harmonicky a zajišťuje dokonalé osvětlení obličeje. Řídicí jednotka s
intuitivním ovládáním je vestavěna do štíhlého profilu rámu. Díky tomu je
možné měnit barvu světla, vypnout nebo zapnout osvětlení umyvadla a hlavní osvětlení, stejně tak jako je samostatně ztlumit. Při opětovném zapnutí si
inteligentní elektronika zapamatuje naposledy zvolený scénář osvětlení. Jako
volitelné příslušenství je k dostání praktické vyhřívání zrcadla.

Vyhřívání
zrcadla

Barva světla
teplá bílá

Barva světla
bílé denní
světlo

Hlavní
osvětlení
(nahoře)

Osvětlení
umyvadla
(dole)

Zap/Vyp

ZRCADLA S OSVĚTLENÍM

ELEGANCE

UMĚNÍ JE KRÁSU VIDĚT

Zrcadla s osvětlením ELEGANCE se přizpůsobí nejrůznějším velikostem koupelny – od toalet pro
hosty po rodinné koupelny s dvojumyvadlem. Jejich zaoblené hrany navazují harmonicky na měkce
vedené linie ELEGANCE. Osvícení obličeje a nepřímé osvětlení místnosti lze zapnout zvlášť.
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ROYAL 60

SVĚTLO PODLE PŘÁNÍ

Umyvadlová armatura a příslušenství EDITION 11

Také interiérový koncept ROYAL 60 nabízí esteticky okouzlující
zrcadla s osvětlením. Výstup světla z vertikálních světelných lišt
je možné zapnout zvlášť, buď jako světlo pro zrcadlo, nebo pro
celou místnost.
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ROYAL REFLEX
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DOBRÝ DESIGN
JE ODRAZEM SVÉ DOBY
Zrcadla s osvětlením ROYAL REFLEX jsou
lemována bočními světelnými moduly,
které rovnoměrně osvětlují obličej. Jsou k
dostání v šířkách až do 1300 mm.

Umyvadlová armatura PLAN BLUE a miska na mýdlo PLAN

U ROYAL REFLEX 2 dodávají LED moduly
teplé bílé světlo 3000 K. Doplňkové
osvětlení umyvadla zvýrazňuje armaturu
a umyvadlo. Oba světelné zdroje se nastavují inteligentním otočným stmívačem.

NAŠE VÁŠEŇ PATŘÍ
DOKONALÝM
VÝROBKŮM

EDITION 400
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Povrchy:

pochromováno

PŘEHLED
PRODUKTŮ

bronz
leštěný

bronz
kartáčovaný

nikl
leštěný

nikl
kartáčovaný

černý chrom
leštěný

černý chrom
kartáčovaný

51508

51504

51504

51502

51502

51502

51505

51509

51515

51508
Stojánkový ventil 80
bez odtokové soupravy s táhlem
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
90° vrchní díl vpravo, s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51504
Páková umyvadlová směšovací armatura 80
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51504
Páková umyvadlová směšovací armatura 120
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 240
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51502
Páková umyvadlová směšovací armatura 290
bez odtokové soupravy s táhlem,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51505
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
výtok otočný +/- 45°,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min

51509
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
jednootvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor Cache TJ M 18,5 x 1,
průtok omezen na 7,6 l/min

51515
Tříotvorová umyvadlová armatura 150
s/bez odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
tříotvorová montáž, keramický ventil
pro nastavení teploty a ventil pro regulaci průtoku
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min
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51571

51516

51520

51572

51572

51524
900 mm

51530

51530

51545

51573

51516
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, DN 15,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min
Vyložení: 187, 219, 265 mm
(vhodné základní těleso obj. č. 59916
objednejte prosím zvlášť)

51520
Páková vanová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51524
Páková sprchová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
a teplotní zarážkou, zabezpečeno proti zpětnému toku

51571
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omitku,
součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice
a funkční jednotka,
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

Upozornění:
Při montáži lze flexibilně uspořádat
páku a výtokové ramínko.

51530
Vanová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany,
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci průtoku,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
zápustná ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
Vyložení: 180, 220 mm
(Vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51530
Vanová směšovací armatura
3otvorová montáž na okraj vany,
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci průtoku,
zápustná ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
(Vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51545
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
Vyložení: 152, 202 mm

51574

51573 / 51574
Termostatická armatura DN 15/DN 20
pro montáž pod omitku,
s keramickým uzavíracím ventilem (51573),
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem
(51574),
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka,
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51527

51585

51572
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omitku,
se/bez zabezpečovacím zařízením,
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka,
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51585
Sprchová tyč
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy
– v ýškové nastavení s úchytem,
nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

51527
Páková vanová směšovací armatura
pro samostatnou montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
s perlátorem,
kompletně s tyčovou ruční sprchou
sprchovou hadicí (1250 mm) a poličkou
(montážní sadu pro upevnění k podlaze
obj. číslo 51127 objednejte prosím zvlášť)

51587

51587
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy
– v ýškové nastavení s úchytem,
nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční

sprcha s normálním,
jemným a jemným proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
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11501

51580

56080

59986 / 51688

59986 / 51689

51686 / 51688

11507

11510

11518 / 11519

11520 / 11522

51686 / 51689
11514

11515

54947

54995

51591

11521

11549

51580
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene,
3 druhy proudu: normální, jemný, masážní
s funkcí ECO AIR,
průtok 10 l/min

59986 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

51686 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm

11501
Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

11507
Madlo
350 mm

11514
Háček na ručník
60 mm

11518 / 11519
Držák na ručník
2ramenný, pevný
Vyložení: 340, 450 mm

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

59986 / 51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm
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51686 / 51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm

51591
Nástěnný držák na sprchu
pro hadice s kónickou maticí

11515
Háček na ručník
dvojitý

11521
Kruhový držák na ručník

11550

11549
Polička
kompletně s miskou z křišťálového skla matovaného

11550
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

11552

11555

11510
Skleněná polička
kompletně se skleněnou deskou, bezpečnostní sklo
Rozměry (š x v x h):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11520 / 11522
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 340, 450 mm

11552
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou
z křišťálového skla matovaného
Objem: asi 150 ml

11555
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla matovaného
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pochromováno

11553

11554

11558

11562

11563

11553
Dvojitý držák na skleničku a dávkovač
tekutého mýdla
kompletně, součásti:
1 x skleničkou z křišťálového skla
1 x dávkovač tekutého mýdla,
křišťálového skla matovaného
pro tekuté mýdlo
Objem náplně: asi 150 ml

11558
Polička
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

11562
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké do 120 mm

11563
Držák na náhradní role toaletního papíru

bronz
leštěný

bronz
kartáčovaný

nikl
leštěný

nikl
kartáčovaný

černý chrom
leštěný

černý chrom
kartáčovaný

11556

51102

51102

51104

11559

11575

11564

11557

51109

51115

51116

11554
Dvojitý držák na skleničku a polička
kompletně, součásti:
1 x skleničkou z křišťálového skla
1 x polička, křišťálového skla matovaného

11556
Dvojitý držák na skleničku a miska na mýdlo
kompletně, součásti:
1 x skleničkou z křišťálového skla
1 x miska na mýdlo, křišťálového skla matovaného

11559
Polička
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)
s integrovanou stěrkou na sklo (bílá)

11575
Polička na ručníky
s nástěnnou deskou z bezpečnostního skla
a poličkou ze stříbrně eloxovaného hliníku
Barvy skla:
– antracit, čirá
– lanýž, čirá
– kašmír, čirá
– bílá, čirá
Šířka: 600 mm

51102
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

51102
Páková umyvadlová směšovací armatura 250
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

51104
Páková umyvadlová směšovací armatura 110
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min

11564
Klozetová souprava se štětkou
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného, vyjímatelnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem

11557
Rohová polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník
Rozměry: 245 x 242 mm
11557
Rohová polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník
s integrovanou stěrkou (bílou)
Rozměry: 245 x 242 mm

51109
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor cache TT M 18,5 x 1
průtok omezený na 7,6 l/min

51115
Tříotvorová umyvadlová armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
3otvorová montáž, keramický ventil pro nastavení
teploty a ventil pro regulaci množství
průtok omezený na 7,6 l/min

51116
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
směšovací kartuše s keramickými těsnicími
kroužky a teplotní zarážkou
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116
objednejte prosím zvlášť)
Upozornění:
Při montáži lze flexibilně uspořádat
páku a výtokové ramínko.
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51127

51126
51171

51172
923 mm,
1223 mm

51130

51130

51145

51173

51174

51185

51120
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
vypínací a přepínací ventil s keramickými
těsnicími kroužky, směšovací ventil
s keramickými těsnicími kroužky,
napojení hadice DN 15 (průtok omezený na 12 l/min)
zabezpečeno proti zpětnému toku
rozteč 150 +/- 14 mm
perlátor M 28 x 1
průtok asi 23 l/min

51127
Páková vanová směšovací armatura
pro samostatnou montáž
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
kompletně s tyčovou ruční sprchou
a sprchovou hadicí, 1250 mm
(montážní sadu pro upevnění k podlaze
obj. číslo 51127 objednejte prosím zvlášť)

51126
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51171
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součásti vrchní sady: páka, objímka,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51172
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51185
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč 900, 1200 mm
– posunovač sprchy
– v ýškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

51130
Vanová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci množství
perlátor M 28 x 1
výsuvná tyčová ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vyložení: 180, 220 mm
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51130
Vanová směšovací armatura
3otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty
a ventil pro regulaci množství
výsuvná tyčová ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

51145
Vanová vpusť
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 146, 196 mm

51173
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51174
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)
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622, 822, 1022 mm

11101

51180

56080

59986 / 53088

51147

51191

51180
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
s normálním proudem,
průtok 12 l/min

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

51147
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury
zabezpečeno proti zpětnému toku

51191
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
použitelný vlevo avpravo

59986 / 53089

322 mm

700, 1050, 1400 mm

11107

11110

11116

11121

53086 / 53088

53086 / 53089

11114

51192

54941

54995

11118 / 11119

11120 / 11122

11170

59986 / 53088
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

53086 / 53088
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 300, 450 mm

11101
Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

11107
Madlo
300 mm

11114
Háček na ručník
47 mm

11116
Háček na župan
67 mm

11110
Polička
se skleněnou deskou
Rozměry (š x v):
700 x 120 mm
1050 x 120 mm
1400 x 120 mm

11115
Háček na ručník
dvojitý, 46 mm

11120 / 11122
Držák na ručník
1ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

59986 / 53089
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
K dostání jen s povrchovou úpravou chrom

51192
Napojení hadice DN 15
s nástěnným držákem sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
vhodné pro všechny podomítkové armatury
zabezpečeno proti zpětnému toku

53086 / 53089
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
Vyložení: 100, 300 mm

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

11118 / 11119
Držák na ručník
2ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

11115

11172

11121
Kruhový držák na ručník

11170
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

11172
Koš na ručníky pro hosty
odnímatelný,
MDF deska bíle lakovaná
Rozměry (š x v x h): 200 x 350 x 200 mm
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Povrchy:

pochromováno

11158

11159

11162

11164

11150

11151

11152

11153

11155

11158
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
Rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

11159
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
se zabudovanou stěrkou na sklo
Rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

11162
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké do 120 mm

11164
Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla matovaného,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem

11152
Dávkovač tekutého mýdla
nádobka z křišťálového skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

11150
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla,
ručně foukaného

11153
Dvojitý držák
součásti:
– 1 x sklenička z křišťálového skla,
ručně foukaného
– 1 x dávkovač tekutého mýdla
(křišťálové sklo matované)
kompletně s pumpičkou pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 180 ml

povrchová úprava
hliník

povrchová úprava
ušlechtilá ocel

11163

11163
Držák na náhradní role toaletního papíru

11151
Dvojitý držák na skleničky
kompletně se skleničkami z křišťálového skla,
ručně foukaného

11155
Miska na mýdlo
kompletně s vyjímatelnou miskou
z křišťálového skla

52904

52916

52902

52902

59916

52902
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
bez růžice,
vhodná pro umyvadlo z varicoru® obj. číslo 32960,
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M 24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52904
Páková umyvadlová směšovací armatura 100
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez soupravy, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M 24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52916
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku DN 15,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M 24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 59916
objednejte prosím zvlášť)
Vyložení: 152, 198 mm

52902
Páková umyvadlová směšovací armatura 150
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez soupravy, 1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M 24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

59916
Podomítková funkční jednotka
pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
základní těleso pro zabudování do zdi
Montážní hloubka: 70-100 mm
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Povrch:

pochromováno

52945

52908

52920

52991

52909

52924

53947

52908
Stojánkový ventil 100
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor XT PCA M 24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52945
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
Vyložení: 141 mm

52991
Držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

52909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
kulový kloub, perlátor XT PCA M 24x1 cache,
průtok omezený na 7,6 l/min

52920
Vanová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
keramický uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 15 l/min

52924
Sprchová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď,
keramický uzavírací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 15 l/min

53947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

53902

53902

53905

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura 90
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
perlátor M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 6 l/min
výška: 161 mm
vyložení: 107 mm

53902

zažádáno

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura 130
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
perlátor M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 6 l/min
výška: 204 mm
vyložení: 125 mm

53905
Páková umyvadlová směšovací armatura 200
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
s otočným výtokovým ramínkem +/- 60°,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 24 x 1 cache
průtok omezený na 6 l/min

53908

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura 210
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
perlátor M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8°
průtok omezený na 6 l/min
výška: 289 mm
vyložení: 140 mm

53908
Stojánkový ventil 200
bez odtokové soupravy s táhlem,
s otočným výtokem +/- 60°,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky
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180

54908

53971
850 mm

53945

53920

53924

53972

53924

54985

53909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
perlátor M 24 x 1
průtok omezený na 6 l/min

54908
Stojánkový ventil 50
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 18 x 1

53924
Sprchová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď
keramický uzavírací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 12 l/min

53971
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice
a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

53924
Sprchová směšovací armatura
s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
keramický uzavírací a přepínací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
průtok omezený na 9 l/min,
ruční sprcha s normálním, jemným
a masážním proudem,
s posunovačem sprchy, držákem sprchy
a sprchovou hadicí, 1600 mm

54985
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnnná tyč, 800 mm
– posunovač sprchy
– v ýškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

53945
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 138, 188 mm

53920
Vanová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
keramický uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 12 l/min

53972
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

54987

54987
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč s posunovačem sprchy, 800 mm
– v ýškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním, jemným
a masážním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
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Povrchy:

pochromováno

povrchová úprava
hliník

povrchová úprava
ušlechtilá ocel

20-65°
351 mm

651, 851 mm

59991

51686 / 51688

51686 / 51689

54941

14901

14907

14910

14911 / 14914 / 14916

14913

14918 / 14919

54995

53980

54991

53947

14921

14922

14955

51686 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20-65°
vyložení: 97 mm

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

14901
Držák na osušku
600, 800 mm

14907
Madlo
300 mm

14911
Háček na ručník
s dorazem dveří černým

14913
Lišta s háčky
se 4 háčky

14910
Polička
se skleněnou deskou, spodní strana matovaná
rozměry (š x v):
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14914 / 14916
Háček na ručník

14922
Kruhový držák na ručník
malé provedení

51686 / 51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

53980
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– normální proud
– jemný proud
– masážní proud

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

53947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

14921
Kruhový držák na ručník
velké provedení

14918 / 14919
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 300, 438 mm

14955
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla
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14958

184

14950

14953
444 mm

14909
14952

14953

14920

14951

14957

444 mm

14949

11649

14954

14909

14923

14975

14958
Univerzální polička
s deskou z křišťálového skla,
povrch pochromovaný, ušlechtilá ocel
nebo hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)/
pochromováno
rozměry (š x v): 210 x 115 mm

14950
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

14953
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného
objem náplně: asi 250 ml

14909
Madlo 135°
s miskou na mýdlo,
levé a pravé provedení,
miska na mýdlo v barvě černošedé (RAL 7021),
světle šedé (RAL 7035) nebo bílé (RAL 9010)

14920
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 450 mm

14951
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s držákem a pumpičkou
pro tekuté mýdlo
Objem náplně: asi 280 ml,
Dávkování: asi 0,5 ml/stisk

14952
Dávkovač tekutého mýdla, stojací
objem náplně: asi 250 ml

14949
Dávkovač tekutého mýdla
pro zabudování do umyvadla
nebo umyvadlové desky
objem náplně: asi 250 ml

14953
Dávkovač tekutého mýdla, nástěnný
objem náplně: asi 250 ml

11649
Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo
umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem
(2 x 500 ml),
na přání lze dodat rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93 mm

14957
Dávkovač pěnového mýdla
nádobka z opálového skla matovaného
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 250 ml)
objem náplně: asi 250 ml

14954
Dávkovač tekutého mýdla
objem náplně: asi 1,1 l

14923
Držák na ručník
1ramenný, pevný
Vyložení: 340 mm

14975
Polička na ručníky
s poličkou z bezpečnostního skla
Šířka: 600 mm
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14960

14961

14962

04976

14963

14969

14966–14971

14977

14958

14963

14959

14967

04989

14972

14958
Košík do sprchy
2dílný: kovový košík s vyjímatelnou,
nerozbitnou plastovou vložkou, odolnou
vůči mýdlu a ultrafialovému záření

14963
Dvojitý držák na toaletní papír
pro role široké 100/120 mm

04989
Odpadkový koš
kompletně s vnitřní nádobou (černošedá)
a plastovým víkem
Objem: 5 l

14960
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

14961
Držák na toaletní papír
zajištěný proti krádeži,
pro role široké 100/120 mm

14962
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 100/120 mm

Povrch krytu / úchytu:
povrchová úprava chróm (nerezová ocel leštěná)
ušlechtilá ocel
hliník lakovaný
bílá lakovaná (RAL 9010)

04976
Zásobník na hygienické sáčky
ABS plast, pro max. 25 hygienických sáčků
včetně prvního vybavení hygienickými sáčky
(25 kusů)

14963
Držák na náhradní role toaletního papíru

14969
Držák na více rolí toaletního papíru
montáž vodorovná nebo svislá
pro 2 role, pro role široké 100/120 mm

14959
Košík do sprchy
se zabudovanou stěrkou na sklo
3dílný: kovový košík s vyjímatelnou,
nerozbitnou plastovou vložkou, odolnou
vůči mýdlu a ultrafialovému záření
a stěrka na sklo
Plastová vložka a stěrka na sklo
v barvě černošedé (RAL 7021),
světle šedé (RAL 7035) nebo bílé (RAL 9010)

14967
Zásobník na vlhčené ubrousky
s kovovým víkem a krytem,
s vyjímatelným plastovým vnitřním
boxem (světle šedý) pro maximální
velikost balení 145 x 102 x 43 mm

Povrch víka:
černošedá (RAL 7021)
bílá (RAL 9010)

14964

14972 / 14964
Klozetová souprava se štětkou
s vyjímatelnou plastovou nádobkou, štětkou
a náhradním kartáčem

14966
Dveřní štítek
symbol Dámy
14967
Dveřní štítek
symbol Páni
14968
Dveřní štítek
symbol Tělesně postižení
14971
Dveřní štítek
symbol Dámy/Páni

04988

14977
Hygienický odpadkový koš
závěsný
objem: 3 l

04988
Odpadkový koš
s vyjímatelnou černou nádobou
objem: 5 l
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04979

14985

14988

17649

14982

14930 / 14932

14927

14934

14995

14924 / 14925

14936 / 14937

14939

14931 / 14941

14938

14940

14930
Tyč pro sprchový závěs
300-2000 mm

14927
Závěsový kroužek
černý nebo bílý

14934
Nástěnné upevnění
s krytem, pro zkosené stropy
plynule nastavitelné od 10 do 80°

14932
Spojovací trubka

14936 / 14937
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 800 x 800 mm/900 x 900 mm
součásti:
– 3 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs, 700 mm/800 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvercové
sprchové vaničky
– 1 x stropní opěrka, 400 mm
– 1 x spojovací díl
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých

06549

14980

14983

189

14935

zažádáno

04979
Prádlová šňůra
kompletně s nástěnným držákem
vytažení do max. délky 2,80 m

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru
sedací plocha bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14985
Zásobník na papírové ručníky

14988
Odpadkový koš
závěsný
objem: 30 l

17649
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na kloubovém rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, Ø 190 mm

14995
Vysoušeč vlasů
s nástěnným držákem, 230 V
vybavení:
– síťový vypínač s kontrolkou na
nástěnném držáku
– 3 teplotní stupně do max. 1800 W
– 2 rychlostní stupně
– tlačítko studeného vzduchu
– ochrana proti přehřátí

06549
Nástěnné svítidlo
kompletně s krytem z mléčného
skla matovaného
a žárovkou 2 x 40 W (E14)

14980
Sklápěcí sedátko
pro montáž na zeď
sedátko sklopné nahoru
sedací plocha široká 360 mm
bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na zeď
vypěněné sedátko sklopné nahoru
sedací plocha široká 370 mm
bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo hliník lakovaný

14924
Trubkové koleno 90°
pro čtvercové sprchové vaničky
14925
Trubkové koleno 90°
pro čtvrtkruhové sprchové vaničky
14931
Spojovací díl
černošedý nebo pochromovaný
14941
Stropní opěra (sada)
kompletně, součásti:
– 1 x nástěnné upevnění
– 1 x tyč pro sprchový závěs
– 1 x spojovací díl, 300-800 mm

14938
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvrtkruhovou sprchu 900 x 900 mm
součásti:
– 3 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs, 300 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvrtkruhové
sprchové vaničky
– 1 x stropní opěrka, 400 mm
– 1 x spojovací díl
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých

14935
Nástěnné upevnění
s krytem
14939
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm
součásti:
– 2 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs, 900 mm/1100 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové vaničky
– 1 x stropní opěrka, 400 mm
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých
14940
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm/1200 x 1200 mm
součásti:
– 2 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs, 900 mm/1100 mm
– 1 x tyč pro sprchový závěs, 800 mm/1000 mm
– 2 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové vaničky
– 2 x stropní opěrka, 400 mm
– 3 x 10 závěsových kroužků bílých
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Povrchy:

pochromováno
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382, 482, 582, 682,
782, 882, 982, 1082,
1182 mm
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV 1)
popř. povrchová úprava hliník

Barevné varianty sprchový závěs

34901

bílá
PLAN uni / PLAN maxxi

světle šedá
PLAN uni

266 mm

režná
PLAN uni

673 mm

34907
lanýž
PLAN uni

982 mm,
1182 mm

antracitové
PLAN uni

597 mm,
797 mm

černá
PLAN uni

barva bílé vlny
PLAN Flame CS

14943 / 14944
Sprchový závěs PLAN uni*/PLAN blokové pruhy
100% trevira, 80 g/m², nepropustný, fungicidní,
antibakteriální, antistatický, kalandrovaný,
lze prát při 30 °C, lze dezinfikovat při 60 °C (první
sražení 1-2%), lze žehlit (první sražení 1 -3%),
ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100
barvy: bílá, režná, světle šedá, lanýž,
antracitová, černá
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

597 mm,
797 mm

14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

//

14943 / 14944
Sprchový závěs PLAN Flame CS*
nesnadno vznětlivý podle DIN 4102/B1
100% trevira, 80 g/m², nepropustný, fungicidní,
antibakteriální, antistatický, kalandrovaný,
lze prát při 30 °C, lze dezinfikovat při 60 °C (první
sražení 1-2%), lze žehlit (první sražení 1 -3%),
ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100
barva: bílá vlna
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

14946 / 14947 / 34948
Sprchový závěs PLAN maxxi*
100% polyester, 75 g/m², nepropustný, fungicidní,
antibakteriální, lze prát při 30° (první sražení 3%),
lze žehlit (první sražení 1 -3%),
ověřeno na škodlivé látky podle Öko-Tex-Standard 100
barva: bílá
délka: 670, 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945
Sprchový závěs PLAN*
všechny rozměry na zakázku
uveďte prosím materiál, barvu, délku a šířku

* Poznámka ke zpracování: po straně lemovaný,
zesílený pásek pro nerezová očka, vzdálenost oček
asi 20 cm, nerezová obruba přišitá vpravo, na metr
50 g, kompletně s bílými závěsovými kroužky.
Poznámka k rozměrům: V případě udaných
rozměrů jde o rozměry hotového závěsu.
Aby se závěs nedotýkal dna vany nebo podlahy,
doporučujeme vzdálenost sprchového závěsu k
podlaze asi 30 mm a vzdálenost mezi středem tyče
a horním okrajem sprchového závěsu asi 40 mm.
Závěs by měl být asi 1,3 až 1,5násobně širší než
délka tyče.

34940

34910

34912

34940
Ochrana proti postříkání vodou
pro zavěšení na přídržná madla
a sprchová a vanová madla
kompletně se sprchovým závěsem PLAN maxxi
(670 x 800 mm)

34910
Držák na sprchu
pro sprchovou tyč, výškově nastavitelný

34912
Sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
900, 1100 mm

34911

34901
Madlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34907
Zahnuté madlo 135°
levé a pravé provedení
300, 400 mm

34911
Sprchové a vanové madlo
použitelné vlevo a vpravo
rozměry (š x v):
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

PLAN CARE
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Povrchy:

pochromováno

1265 mm

stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV 1)
popř. povrchová úprava hliník

Barvy
765 mm
černošedá

světle šedá
565 mm

465 mm

34906

34906
bílá

34981

1265 mm

597 mm,
797 mm

1265 mm

797 mm,
1097 mm,
1297 mm

797 mm,
1097 mm,
1297 mm

682 mm,
982 mm,
1182 mm

680 mm,
880 mm

1265 mm

34908

34914

34915

34979

34983

34982

34906
Zahnuté madlo 90°
k použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vlevo a vpravo
rozměry (š x v): 400 x 1100 mm

34906
Zahnuté madlo 90°
použitelné vlevo a vpravo
rozměry (š x v): 300 x 600 mm

34915
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
sprchovou tyč lze před montáží nastavit
do libovolné polohy
rozměry (š x v x h):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34979
Zádová opěrka
pro použití u klozetu,
součásti: nástěnná tyč (600 mm)
a zádová opěrka

34983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na zeď
sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha široká 450 mm

34981
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro zavěšení do přídržných madel
nebo sprchových a vanových madel,
sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha široká 360 mm

34908
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vlevo a vpravo
rozměry (š x v x h):
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34914
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
sprchovou tyč lze před montáží nastavit
do libovolné polohy
rozměry (š x v x h):
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

povrch pochromovaný nebo hliník lakovaný
34982
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro montáž na zeď
sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha široká 360 mm
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Povrchy:

pochromováno /
hliník lakovaný
(RAL 9006)

pochromováno /
bílá lakovaný
(RAL 9010)

Barvy madel

černošedá

světle šedá

bílá

34902

34903

34902

34904

34905

34962

34902
Sklápěcí madlo k umyvadlu
sklopné nahoru,
provedení se zpomalením,
opěrná plocha potažená plastem
vyložení: 650 mm

34903
Sklápěcí madlo ke klozetu*
sklopné nahoru,
provedení se zpomalením,
opěrná plocha potažená plastem,
s odnímatelným držákem na toaletní papír
(se zarážkou rolí)
vyložení: 700/850 mm

34902
Krycí deska
pro upevňovací otvory sklápěcích
a nástěnných madel

34904
Nástěnné madlo k umyvadlu
instalované napevno,
opěrná plocha potažená plastem
vyložení: 450/650 mm

34905
Nástěnné madlo ke klozetu*
instalované napevno,
opěrná plocha potažená plastem,
s odnímatelným držákem na toaletní papír
(se zarážkou rolí)
vyložení: 700/850 mm

34964

34962
Držák na toaletní papír
pro montáž na zahnutá madla

34964
Klozetová souprava se štětkou
s plastovou nádobkou, štětkou s prodlouženou
rukojetí a náhradním kartáčem

* k dodání rovněž se zabudovaným dálkovým spouštěním splachování (levá/pravá), vhodné pro výrobky firem Geberit, Grohe, Sanit, Tece a Viega.

44988

44964

44976

44988
Modul k umyvadlu 1
součásti:
– odpadkový koš

44964
Modul k WC 1
součásti:
– klozetová souprava se štětkou
– držák na toaletní papír
– přihrádka pro náhradní roli
toaletního papíru

44976
Modul k WC 2
součásti:
– zásobník hygienických sáčků
(včetně prvního vybavení hygienickými sáčky)
– odpadkový koš
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Povrch:

pochromováno

51602

51604

51611

51613

44985

44977

51608

51601

51616

44985
Modul k umyvadlu 2
součásti:
– 2 zásobníky papírových ručníků
(vždy pro max. 100 papírových ručníků)

44977
Modul k umyvadlu 3
součásti:
– zásobník papírových kapesníků (pro max. 150 kapesníků)
– zásobník papírových ručníků
(pro max. 100 papírových ručníků)

51602
Páková umyvadlová směšovací armatura 120
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 24 x 1
průtok omezený na 7,6 l/min

51611
Senzorová umyvadlová směšovací armatura 120
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, infračervená senzorika,
manuální zastavení vody kvůli čištění,
s regulací teploty, perlátor M 24 x 1
na přání napájení z baterií nebo ze sítě

51613
Senzorová umyvadlová směšovací armatura 120
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, infračervená senzorika,
manuální zastavení vody kvůli čištění,
bez regulace teploty, perlátor M 24 x 1
na přání napájení z baterií nebo ze sítě

51604
Páková umyvadlová směšovací armatura 90
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 24 x 1
průtok omezený na 7,6 l/min

51601
Prodloužení pro pákovou umyvadlovou
směšovací armaturu
vhodné pro pákové umyvadlové směšovací
armatury 51602 a 51604, stojánkový ventil 51608
nebo senzorové umyvadlové směšovací
armatury 51611 a 51613
Upozornění: Umyvadlové armatury je nutné
objednat zvlášť!

51608
Stojánkový ventil 90
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díl
s keramickými těsnicími kroužky

51616
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku DN 15
směšovací kartuše s keramickými těsnicími
kroužky a teplotní zarážka,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116
objednejte prosím zvlášť)
Upozornění:
Při montáži lze flexibilně uspořádat
páku a výtokové ramínko.
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51609

51645

51620

51620

51630

51624

51626

51626

51620
Páková vanová směšovací armatura
s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vracením do polohy vana/sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
ruční sprcha s normálním, jemným a
masážním proudem, s posunovačem sprchy,
držákem sprchy a sprchovou hadicí, 1600 mm

51609
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor M 24 x 1

51645
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 173, 223 mm

51624
Páková vanová směšovací armatura
s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími
kroužky, přepínač pro hlavovou/ruční sprchu
s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
ruční sprcha s normálním, jemným a
masážním proudem, s posunovačem sprchy,
držákem sprchy a sprchovou hadicí, 1600 mm

51624
Páková sprchová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51626
Termostatická baterie s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
přepínač pro hlavovou/ruční sprchu
s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
ruční sprcha s normálním, jemným a
masážním proudem, s posunovačem sprchy,
držákem sprchy a sprchovou hadicí, 1600 mm

51620
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vracením do polohy vana/sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51630
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraji vany
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vracením do polohy vana/sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
zápustná ruční sprcha s normálním, jemným a
masážním proudem

51624

51626
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
zabezpečeno proti zpětnému toku
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1201 mm

1142 mm
935 mm

628 mm,
828 mm,
1028 mm

501 mm
51671

51672

51686 / 51689

51686 / 51688

31606

31614

51685

51687

20-65°

51673

51674

51671
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice
a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51673 / 51674
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem (51673),
s keramickým uzavíracím a přepínacím
ventilem (51674),
bezpečnostní zarážka na 38 °C
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

51680

51672
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

54995

51686 / 51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

51686 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

51680
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– normální proud
– jemný proud

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

59991

54991

31606
Zahnuté madlo 90°
k použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
levé a pravé provedení
rozměry (š x v): 400 x 1100 mm

59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20-65°
vyložení: 97 mm

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

54941

54947

31614
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
sprchovou tyč lze před montáží nastavit
do libovolné polohy
rozměry (š x v):
600 x 1100 mm
800 x 1100 mm
1000 x 1100 mm

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

51685
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč, 900 mm
– posunovač sprchy
– v ýškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

51687
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč s posunovačem sprchy, 900 mm
– v ýškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním a jemným proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
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335 mm

435, 635, 835, 1035 mm

428, 528, 628, 728,
828, 928, 1028, 1128 mm

11601

11607

31601

11650

11652

11653

11654

11657

11658

701 mm,
901 mm
11613 / 11614

401, 501 mm
31606

11615 / 11616

11610

240 mm
620 mm

11618/11620

11621

11649

11655

11675

17676

11601
Držák na osušku
400, 600, 800, 1000 mm

11607
Madlo
300 mm

31601
Madlo
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11650
Držák na skleničku/
Držák na skleničku, stolní model
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného

11652
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s plastovou nádobkou matovanou
vhodný do sprchy
objem náplně: asi 180 ml

31606
Zahnuté madlo 90°
levé a pravé provedení
rozměry (š x h):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11610
Polička
s křišťálovou nebo skleněnou deskou
rozměry (š x v x h):
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11613 / 11614
Háček na ručník
dvojitý, 34 mm

11653
Dávkovač pěnového mýdla/
Dávkovač pěnového mýdla, stolní model
nádobka z mléčného skla matovaného
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 220 ml

11654
Dávkovač tekutého mýdla/
Dávkovač tekutého mýdla, stolní model
nádobka z mléčného skla matovaného
objem náplně: asi 220 ml

11652
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

11621
Kruhový držák na ručník
vyložení: 95 mm

11616
Háček na župan
82 mm

11655
Miska na mýdlo/
Miska na mýdlo, stolní model
kompletně s vyjímatelnou miskou z křišťálového
skla matovaného

11657
Rohový košík na houbu
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 180 x 180 x 70 mm

11618 / 11620
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 340, 450 mm

11615
Háček na ručník
59 mm

11649
Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem (2 x 500 ml),
na přání lze dodat rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93 mm

11675
Polička na ručníky
620 mm

17677

11658
Košík na houbu
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 239 x 105 x 70 mm
17676
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, nástěnný model,
s připojením do sítě nebo s přídavnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
1 x 8wattová úsporná žárovka
5násobné zvětšení, Ø 207 mm
17677
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, stojací model,
s napájecím kabelem (1,70 m),
1 x 8wattová úsporná žárovka
5násobné zvětšení, Ø 207 mm
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Povrch:

pochromováno

11660

11664

11669

11667

01680

11682

11660
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

11664
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou a náhradním kartáčem

11669
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového
skla matovaného, štětkou a náhradním kartáčem

01680
Sklápěcí sedátko
se sedací plochou bílou

11667
Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou bílou

11682
Stolička
pochromovaná, ořechová dýha

11662

11663

52702

52704

11692

53971

53972

51645

11662
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 100/120 mm

52702
Páková umyvadlová směšovací armatura 120
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu
průtok omezený na 6 l/min

52704
Páková umyvadlová směšovací armatura 100
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSR M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu
průtok omezený na 6 l/min

51645
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 173, 223 mm

53971
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice
a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

53972
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti vrchní sady: páka, objímka, přepínač,
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx Boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

11663
Držák na náhradní role toaletního papíru

11692
Nástěnné svítidlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž,
čelní stěna se zrcadlem, výstup světla po obou
stranách, samostatné zapínání přes osvětlení
místnosti, zářivky
osvětlení/rozměry (š x v x h):
2 x 14 W T5 / 700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5 / 950 x 70 x 66 mm
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422, 622, 822 mm

51686 / 51688

322 mm

51686 / 51689

54995

12701

12707

51680

54941

12710

12713

12715

54947

12718 / 12719

12720 / 12722

12721

54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

12701
Držák na osušku
400, 600, 800 mm

12707
Madlo
300 mm

12715
Háček na ručník

12710
Polička
se skleněnou deskou
rozměry (š x v):
500 x 120 mm
650 x 120 mm
800 x 120 mm
1000 x 120 mm
1300 x 120 mm

12713
Háček na ručník
dvojitý

942 mm

20-65°
52785

52787

51686 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

52785
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč, 900 mm
– posunovač sprchy
– v ýškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)

52787
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč, 900 mm
– posunovač sprchy
– v ýškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním a jemným proudem
– sprchová hadice, 1600 mm

54991

59991

51686 / 51689
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

51680
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– normální proud
– jemný proud

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte
prosím zvlášť)

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20-65°
vyložení: 97 mm

12718 / 12719
Držák na ručník
2ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

12720 / 12722
Držák na ručník
1ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

12721
Kruhový držák na ručník
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12760

12750

12752

12755

12762

12764

12757

12758

12759

12763

12785

12788

12750
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

12752
Dávkovač tekutého mýdla
s plastovou nádobkou matovanou
bílou nebo antracitovou
objem náplně: asi 180 ml

12755
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla

12760
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100 mm

12764
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

04969
Klozetová souprava se štětkou
stojací, s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

12769
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

12788
Odpadkový koš
závěsný
bílý nebo antracitový
objem: asi 25 l

12757
Rohový košik do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 180 x 180 x 80 mm

12758
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 240 x 110 x 80 mm

12759
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
se zabudovanou stěrkou na sklo
rozměry (š x v x h): 240 x 110 x 91 mm

12762
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 120 mm

12763
Držák na náhradní role toaletního papíru

12769

12785
Zásobník na papírové ručníky
závěsný
bílý nebo antracitový
se zrcadlovými dvířky

04969
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Povrchy:

pochromováno

bronz
leštěný

bronz
kartáčovaný

nikl
leštěný

nikl
kartáčovaný

černý chrom
leštěný

černý chrom
kartáčovaný

povrchová
úprava
ušlechtilá ocel

povrchová úprava
hliník

TERMOSTAT

PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA

1 ODBĚRNÉ MÍSTO
Uzavírací ventil

Uzavírací ventil s napojením hadice

Uzavírací ventil s napojením hadice
a držákem sprchy

Dvojcestný přepínací ventil

Dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice

Dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice
a držákem sprchy

Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil

Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil
s napojením hadice

Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil
s napojením hadice a držákem sprchy

Trojcestný přepínací ventil

Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice

Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice
a držákem sprchy

Trojcestný uzavírací a přepínací ventil

Trojcestný uzavírací a přepínací ventil
s napojením hadice

Trojcestný uzavírací a přepínací ventil
s napojením hadice a držákem sprchy

1 ODBĚRNÉ MÍSTO
Napojení hadice

Napojení hadice s držákem sprchy

2 ODBĚRNÁ MÍSTA
2 ODBĚRNÁ MÍSTA
Dvojcestný přepínací ventil

Dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice

Dvojcestný přepínací ventil s napojením hadice
a držákem sprchy

3 ODBĚRNÁ MÍSTA

3 ODBĚRNÁ MÍSTA
Trojcestný přepínací ventil

Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice

Všechny vypínací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

Trojcestný přepínací ventil s napojením hadice
a držákem sprchy

IXMO
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59551
Páková směšovací armatura
podomítková DN 15
směšovací kartuše s keramickými těsnicími
kroužky a teplotní zarážkou
Součásti vrchní sady: páka, objímka, růžice
(kulatá nebo hranatá) a funkční jednotka,
vhodná pro podomítkovou funkční jednotku
obj. číslo 59551/000070

59551
Podomítková funkční jednotka
pro pákovou směšovací
armaturu DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59553
Termostatická armatura podomítková
DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá)
vhodná pro podomítkovou funkční jednotku
obj. číslo 59553/000070

59553
Podomítková funkční jednotka
pro termostatickou armaturu
DN 15
podomítkovou funkční jednotku
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59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil,
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000070

59556
Podomítková funkční jednotka
pro dvojcestný přepínací ventil
DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59547
Napojení hadice DN 15
s kulatou/hranatou růžicí,
zabezpečeno proti zpětnému toku
Vyložení: 55 mm

59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový
s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170

59556
Podomítková funkční jednotka
pro dvojcestný přepínací ventil
s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59592
Napojení hadice s držákem sprchy DN 15
pro hadice s kónickou maticí,
s kulatou/hranatou růžicí,
zabezpečeno proti zpětnému toku

59556
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice
a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170

59556
Podomítková funkční jednotka
pro dvojcestný přepínací ventil
s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59541
Uzavírací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil,
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000070

59541
Podomítková funkční jednotka
pro uzavírací ventil DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59557
Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil,
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000070

59556
Podomítková funkční jednotka
pro dvojcestný přepínací ventil
DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59541
Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000170

59541
Podomítková funkční jednotka
uzavírací ventil s napojením
hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59557
Dvojcestný přepínací ventil podomítkový
s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170

59556
Podomítková funkční jednotka
pro dvojcestný přepínací ventil
s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59541
Uzavírací ventil podomítkový s napojením hadice
a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59541/000170

59541
Podomítková funkční jednotka
uzavírací ventil s napojením
hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59557
Dvojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový
s napojením hadice a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59556/000170

59556
Podomítková funkční jednotka
pro dvojcestný přepínací ventil
s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

Všechny vypínací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

IXMO
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59548
Trojcestný přepínací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil,
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000070

59548
Trojcestný přepínací ventil podomítkový
s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170

59548
Trojcestný přepínací ventil podomítkový s napojením hadice
a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170

59548
Podomítková funkční jednotka
pro trojcestný přepínací ventil
DN 15
podomítkovou funkční jednotku

EDITION 400

EDITION 11

PLAN S

PLAN Blue

59549
Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový
s napojením hadice DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170

59549
Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový
s napojením hadice a držákem sprchy DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000170

Všechny vypínací a přepínací ventily k dodání rovněž s pákou IXMO Comfort.

59516

59545

59916

59548
Podomítková funkční jednotka
pro trojcestný přepínací ventil
s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

570, 800, 1250 mm

59548
Podomítková funkční jednotka
pro trojcestný přepínací ventil
s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku
ELEGANCE

59549
Trojcestný uzavírací a přepínací ventil podomítkový DN 15
Součásti vrchní sady:
páka, objímka, růžice (kulatá nebo hranatá) a uzavírací a přepínací ventil,
vhodný pro podomítkovou funkční jednotku obj. číslo 59548/000070

59541 / 59556 / 59557 / 59548 / 59549

59548
Podomítková funkční jednotka
pro trojcestný přepínací ventil
DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59548
Podomítková funkční jednotka
pro trojcestný přepínací ventil
s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

59548
Podomítková funkční jednotka
pro trojcestný přepínací ventil
s napojením hadice DN 15
podomítkovou funkční jednotku

COLLECTION MOLL

59551

59547

59570

59551
Páková směšovací armatura / varianty pák
páky z jednotlivých sérií vhodné pro pákovou
směšovací armaturu podomítkovou
obj. číslo 59551/019501, 59551/019502

Úchyt IXMO Comfort Plus
pro všechny uzavírací a přepínací ventily,
s možností nastavení při pootočeném zabudování
základního tělesa do zdi

59516
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku DN 15,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor SLIM SSR M 24 x 1,
nastavitelný úhel proudu,
průtok omezen na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 59916
objednejte prosím zvlášť)
Vyložení: 187, 219, 265 mm

59541 – pro uzavírací ventily
59556 – pro dvojcestné přepínací ventily
59557 – pro dvojcestné uzavírací a přepínací ventily
59548 – pro trojcestné přepínací ventily
59549 – pro trojcestné uzavírací a přepínací ventily
Upozornění:
Pro vertikální vyrovnání úchytu.

59545
Vanová vpusť DN 15
s kulatou/hranatou růžicí,
vhodná pro všechny podomítkové armatury
Vyložení: 130, 180 mm

59547
Podomítková funkční jednotka
univerzální DN 15
pro jednoduchou instalaci výrobků
s připojením 1/2 coulu v kombinaci
s montážní kolejnicí, vnitřní závit G 1/2

59916
Podomítková funkční jednotka pro
pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
základní těleso pro zabudování do zdi
montážní hloubka: 70-100 mm

59570
Montážní kolejnice
pro jednoduchou a plynulou montáž
funkčních jednotek IXMO
vyloženi: 570, 800, 1250 mm

215

IXMO
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59551

59553

59553

59949

59552
59556

59551

59949

59556

59552

51187

59553
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi,
pro montáž mezi obklad a vrchní sadu
při zabudování termostatické armatury do zdí
o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm
vhodné pro základní těleso 59553/000070

59949
Přerušovač trubky
podle DIN EN 1717,
ve vestavné krabici s pochromovaným krytem
(kulatá)

59551
Prodlužovací sada pro pákovou směšovací armaturu
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm),
vhodná pro základní těleso 59551/000070

59552
Součásti sady:

Upozornění:
Za přerušovačem trubky nesmí být žádný uzávěr.
Zabudování pouze ve svislé pozici.

59553
Prodlužovací sada pro termostatickou armaturu
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm),
vhodná pro základní těleso 59553/000070

51187
Sprchová sada
Součásti:
–n
 ástěnná tyč 900 mm
s posouvačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– r uční sprcha s normálním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– v yrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

59551
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi,
pro montáž mezi obklad a vrchní sadu
při zabudování uzavíracích a přepínacích ventilů
o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm
vhodné pro základní těleso 59541/000070,
59541/000170, 59548/000070, 59548/000170,
59556/000070, 59556/000170

59551
Prodlužovací růžice
25 mm, kulatá/hranatá, z mosazi,
s označením červená/modrá
pro montáž mezi obklad a vrchní sadu
při zabudování pákové směšovací armatury do zdí
o malé tloušťce, montážní hloubka 55-80 mm
vhodné pro základní těleso 59556/000070

59949
Krytka
kulatá (90 mm Ø) nebo hranatá (90 x 90 mm),
pro přerušovač trubkyobj. číslo 59549/000070

59556
Prodlužovací sada pro uzavírací a přepínací ventil
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm),
vhodná pro základní těleso 59541/000070,
59556/000070, 59548/000070

59556
Prodlužovací sada pro uzavírací a přepínací ventil
s napojením hadice
30 mm (montážní hloubka 110-140 mm),
vhodná pro základní těleso 59541/000170,
59556/000170, 59548/000170

– Páková směšovací armatura
s hadicovou přípojkou DN 15
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
omezení teploty a průtoku,
hadicová přípojka zabezpečená proti zpětnému
toku dle DIN EN 1717
Vyložení: 90 mm
Součásti vrchní sady:
páka, pouzdro, růžice (kulatá nebo hranatá),
funkční jednotka a hadicová přípojka
– Podomítková funkční jednotka
pro pákovou směšovací armaturu
s hadicovou přípojkou DN 15
základní těleso pro zabudování do zdi
montážní hloubka: 65-95 mm
Klasifikace dle hluku skupina I
a průtoková třída A

51587

51587
Sprchová sada
Součásti:
–n
 ástěnná tyč 900 mm
s posouvačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– r uční sprcha s normálním, měkkým a
masážním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– v yrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

Zjistěte více o armaturách IXMO a navštivte náš online plánovač na www.ixmo.de

59587

59587
Sprchová sada
Součásti:
– nástěnná tyč 800 mm
s posouvačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– ruční sprcha s normálním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
– v yrovnávací vložka na obkládačky
(5 mm)
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Dodávané barvy skla

bílá
čirá

kašmír
čirá

antracit
čirá

bílá
saténovaná

kašmír
saténovaná

na zakázku v barvě RAL

800 mm

petrolejově
(RAL 5020) čirá

lanýž
čirá

800 mm

200 mm

56161

800 mm

200 mm

56162

200 mm

56163

420 mm

420 mm

420 mm

950 mm

950 mm

950 mm

56164

56165

56166

59948

59982

59993

56161
Sprchový a vanový panel
s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 1 odběrného místa
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
–p
 anel z bezpečnostního skla, s rámem
a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56161 000071
objednejte prosím zvlášť)

56162
Sprchový a vanový panel
s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 2 odběrných míst
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem
a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací a přepínací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56162 000072
objednejte prosím zvlášť)

56163
Sprchový a vanový panel
s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 3 odběrných míst
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem
a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
– přepínací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56163 000073
objednejte prosím zvlášť)

59948
Vrchní sada pro 3cestný přepínací ventil
pod omítku
součásti:
páka, objímka, růžice (kulatá/hranatá)

59982
Přívalová sprcha
pro napojení na zeď G 1/2 coulu
průtok omezený na 25 l/min

59993
Napojení hadice DN 20
s nástěnným držákem,
pro SPA hadice,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
vhodné pro všechny podomítkové armatury

56165
Sprchový panel s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 2 odběrných míst
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem
a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací a přepínací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56162 000072
objednejte prosím zvlášť)

56166
Sprchový panel s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 3 odběrných míst
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
– panel z bezpečnostního skla, s rámem
a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
– přepínací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56163 000073
objednejte prosím zvlášť)

56164
Sprchový panel s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 1 odběrného místa
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
–p
 anel z bezpečnostního skla, s rámem
a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm
(vhodné základní těleso obj. číslo 56161 000071
objednejte prosím zvlášť)

59996

59996
SPA hadice
s pochromovaným držákem hadice pro
nástěnné kolínko
a pochromovaným napojením hadice G 3/4 coulu

EDITION 300
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Povrch:

Povrch:

pochromováno

pochromováno

360 mm

660, 860 mm

30010

30015

30021

30050

30063

30060

30010
Polička
se skleněnou deskou, spodní strana matovaná
Rozměry (š x v):
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

30021
Kruhový držák na ručník
Ø 210 mm
vyložení: 212 mm

30063
Držák na náhradní role toaletního papíru

30060
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

30018 / 30019

02101

02107

02110

30055

02117

02118

02114 / 02116

30064

30070

02121

02150

02155

30015
Háček na ručník
dvojitý

30018 / 30019
Držák na ručník
pevný
vyložení: 320, 465 mm

02101
Držák na osušku
600, 800 mm

02107
Madlo
300 mm

02117
Držák na ručník
1ramenný, pevný
vyložení: 434 mm

02118
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 465 mm

02110
Polička
se skleněnou deskou
rozměry (š x v):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02121
Kruhový držák na ručník
Ø 175 mm

02150
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

30052

30050
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla matovaného

30052
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

30064
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového skla matovaného
a štětkou

30055
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového
skla matovaného

30070
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

02114 / 02116
Háček na ručník
Háček na župan

02155
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla
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Povrch:

pochromováno
456, 656, 856 mm

02152

02163

02153

02160

02164

02701

306 mm

02707

02710

02714

02715

02718

02721

02750

02751

02755

02760

02762

02763

02764

03864

650 mm

02158

02175

02191

02753

02152
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou z mléčného
skla matovaného
objem náplně: asi 160 ml

02153
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou z mléčného
skla matovaného
objem náplně: asi 250 ml

02160
Držák na toaletní papír
s krytem

02701
Držák na osušku
400, 600, 800 mm

02707
Madlo
250 mm

03864
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně se štětkou a náhradním kartáčem

02714
Háček na ručník

02718
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 430 mm

02163
Držák na náhradní role toaletního papíru

02158
Košík na houbu

02164
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového skla a štětkou

02175
Polička na ručníky
600 mm

02715
Háček na ručník
02191
Nástěnný dekorační kroužek
pochromováno, pozlaceno

02753
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně s nádobkou z křišťálového
skla matovaného
objem náplně: asi 250 ml

02755
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla
nebo akrylátu

02721
Kruhový držák na ručník
Ø 192 mm

02760
Držák na toaletní papír
s krytem

02762
Držák na toaletní papír
otevřený

02710
Polička
s deskou z křišťálového skla
rozměry (š x v):
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02750
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla
nebo akrylátu

02751
Držák na skleničku dvojitý
kompletně se skleničkami z křišťálového skla
nebo akrylátu

02763
Držák na náhradní role toaletního papíru

02764
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou a náhradním kartáčem
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Povrch:

pochromováno

14701

14707

14714

14752

14755

14758

14718

14721

14750

14762

14763

14764

14701
Držák na osušku
600, 800 mm

14707
Madlo
300 mm

14714
Háček na ručník

14752
Dávkovač tekutého mýdla
neprůsvitný plast matovaný,
objem náplně: asi 200 ml
dávkování: asi 0,5 ml/stisk

14755
Miska na mýdlo
kompletně s vyjímatelnou miskou
z křišťálového skla

14758
Košík do sprchy
s vyjímatelnou vložkou bílou
Rozměry (š x h): 242 x 120 mm

14718
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
Vyložení: 440 mm

14721
Kruhový držák na ručník
otevřený tvar

14763
Držák na náhradní role toaletního papíru

14764 / 02364
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s plastovou nádobkou
a štětkou, bílou

14750
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

14762
Držák na toaletní papír
otevřený,
na role široké do 120 mm

02364
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UNIVERZÁLNÍ VÝROBKY
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Povrch:

pochromováno

14977

04988

04979

11650

11653

11654

620 mm

650 mm

04909

14949

14952

11655

11675

04975

11649

04960

04972

11667

04976

04977

14977
Hygienický odpadkový koš
závěsný
objem: 3 l

04988
Odpadkový koš
s vyjímatelnou černou nádobou
objem: 5 l

04979
Prádlová šňůra
kompletně s nástěnným držákem
vytažení do max. délky 2,80 m

11650
Držák na skleničku
stolní model
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného

11654
Dávkovač tekutého mýdla
stolní model
nádobka z mléčného skla matovaného
objem náplně: asi 220 ml

04909
Madlo
s miskou na mýdlo a odtokovým žlábkem

14949
Dávkovač tekutého mýdla
pro zabudování do umyvadla
nebo umyvadlové desky
objem náplně: asi 250 ml

14952
Dávkovač tekutého mýdla, stojací
objem náplně: asi 250 ml

11653
Dávkovač pěnového mýdla
stolní model
nádobka z mléčného skla matovaného
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 220 ml

11649
Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem (2 x 500 ml),
na přání lze dodat rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93 mm

04972
Koš na ručníky pro hosty
04960
Držák na toaletní papír
pro zabudování do zdi

11655
Miska na mýdlo
stolní model
kompletně s vyjímatelnou miskou z křišťálového
skla matovaného

11667
Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou bílou

11675
Polička na ručníky
620 mm

04976
Zásobník na hygienické sáčky
ABS plast, pro max. 25 hygienických sáčků
včetně prvního vybavení hygienickými sáčky
(25 kusů)

04985

04975
Polička na ručníky
650 mm

04977 / 04985
Zásobník na papírové kapesníky
ze strany uzavřený, pro max. 150 kapesníků
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04980

03864

14982

11682

14966–14971

14995

04996 / 04997

11172

11170

01680
Sklápěcí sedátko
se sedací plochou bílou

04980
Sedátko do sprchy
pro montáž na zeď,
měkké sedátko není sklopné
Sedací plocha: 450 mm
Barvy:
lanýž, kašmír, černošedá, bílá
Rozměry (š x v x h):
450 x 330 x 90 mm

14966
Dveřní štítek
symbol Dámy

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru
sedací plocha bílá, černošedá nebo světle šedá
povrch pochromovaný nebo
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

14995
Vysoušeč vlasů
s nástěnným držákem, 230 V
vybavení:
– síťový vypínač s kontrolkou na nástěnném držáku
– 3 teplotní stupně do max. 1800 W
– 2 rychlostní stupně
– tlačítko studeného vzduchu
– ochrana proti přehřátí

11682
Stolička
pochromovaná, ořechová dýha

04996 / 04997
Držák na vysoušeč vlasů
levé, pravé provedení

14967
Dveřní štítek
symbol Páni
14968
Dveřní štítek
symbol Tělesně postižení
14971
Dveřní štítek
symbol Dámy/Páni

11172
Koš na ručníky pro hosty
odnímatelný,
MDF deska bíle lakovaná
Rozměry (š x v x h): 200 x 350 x 200 mm

30070

04969

12769

16064

16062

16052

11170
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

03864
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně se štětkou a náhradním kartáčem

12769
Klozetová souprava se štětkou
s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

30070
Držák na ručníky
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)

04969
Klozetová souprava se štětkou
stojací, s krytem,
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradním kartáčem
bílým nebo antracitovým

16062
Dvojitý držák na toaletní papír
pro role široké 100/120 mm

16064
Klozetová souprava se štětkou
stojací,
kompletně se skleněnou nádobkou,
štětkou a náhradním kartáčem

16052
Dávkovač pěnového mýdla
stojací model
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 150 ml
výška: 195 mm
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Povrch:

pochromováno

11657

11658

11158

12759

24901 / 24902

24903 / 24904

24941

12757

12758

24942

24943

24944

11558

11559

24901
Košík na mýdlo
rozměry (š x v x h): 132 x 100 x 28 mm

24903
Rohový košík na mýdlo
délka ramene: 127 mm
rozměry (š x v x h): 180 x 115 x 28 mm

24941
Košík na mýdlo
odnímatelný, se skrytým upevněním
rozměry (š x v x h): 132 x 105 x 28 mm

11657
Rohový košík na houbu
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 180 x 180 x 70 mm

11658
Košík na houbu
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 239 x 105 x 70 mm

24904
Rohový košík na houbu
délka ramene: 170 mm
rozměry (š x v x h): 240 x 170 x 50 mm

24944
Rohový košík na houbu
odnímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 186 mm
rozměry (š x v x h):
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm

12757
Rohový košik do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 180 x 180 x 80 mm

12758
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
rozměry (š x v x h): 240 x 110 x 80 mm

11558
Polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)

11559
Polička do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)
s integrovanou stěrkou na sklo (bílá)

24902
Košík na houbu
rozměry (š x v x h): 200 x 100 x 28 mm

24942
Košík na houbu
odnímatelný, se skrytým upevněním
rozměry (š x v x h):
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

24943
Rohový košík na mýdlo
odnímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 140 mm
rozměry (š x v x h): 197 x 133 x 28 mm

11159

11158
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

11159
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
se zabudovanou stěrkou na sklo
rozměry (š x v x h): 300 x 95 x 67 mm

12759
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
se zabudovanou stěrkou na sklo
rozměry (š x v x h): 240 x 110 x 91 mm
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Povrch:

pochromováno

17612

17612

17612

17612

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od
2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
spirálový kabel (uzavřená délka 400 mm),
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou
a LED ukazatelem
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici,
12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí
220-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
Ø 212 mm

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
s osvětlením, 1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo),
spirálový kabel (uzavřená délka 400 mm),
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
kabelový vypínač
Napájení:
připojení do sítě přes zásuvkový transformátor,
12 V zásuvkový transformátor, vstupní napětí 100-240 V,
spotřeba v režimu standby: < 0,3 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
Ø 212 mm

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od
2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
podomítkový kabel,
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou
a LED ukazatelem
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici,
12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí
220-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
vhodná pro sada pro hrubou stavbu obj. Číslo 17699
Ø 212 mm

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
s osvětlením, 1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo),
podomítkový kabel,
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
centrální vypínač (není součástí dodávky)
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici,
12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220-240
V,
spotřeba v režimu standby: 0 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
vhodná pro sada pro hrubou stavbu obj. Číslo 17699
Ø 212 mm

17612

17612
Kosmetické zrcátko kulatá
bez osvětlení,
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Ø 212 mm

17613

17613

17613

17613

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od
2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
spirálový kabel (uzavřená délka 400 mm),
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou
a LED ukazatelem
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici,
12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí
220-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
Rozměry: 200 x 200 mm

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
s osvětlením, 1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo),
spirálový kabel (uzavřená délka 400 mm),
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
kabelový vypínač
Napájení:
připojení do sítě přes zásuvkový transformátor,
12 V zásuvkový transformátor, vstupní napětí 100-240 V,
spotřeba v režimu standby: < 0,3 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
Rozměry: 200 x 200 mm

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
s osvětlením, 5stupňově nastavitelná barva světla od
2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
podomítkový kabel,
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
skleněný panel s kapacitní dotykovou senzorikou
a LED ukazatelem
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici,
12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí
220-240 V, spotřeba v režimu standby: < 0,5 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
vhodná pro sada pro hrubou stavbu obj. Číslo 17699
Rozměry: 200 x 200 mm

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
s osvětlením, 1 barva světla 6500 kelvinů (denní světlo),
podomítkový kabel,
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Obsluha:
centrální vypínač (není součástí dodávky)
Napájení:
připojení do sítě přes nástěnnou krabici,
12 V podomítkový transformátor, vstupní napětí 220-240
V,
spotřeba v režimu standby: 0 wattů
Osvětlení:
LED 4,5 wattů
vhodná pro sada pro hrubou stavbu obj. Číslo 17699
Rozměry: 200 x 200 mm

17613

17613
Kosmetické zrcátko hranatá
bez osvětlení,
na trojrozměrně nastavitelném výkyvném rameni,
zrcadlo jednostranné, 5násobné zvětšení
Rozměry: 200 x 200 mm
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Povrch:

pochromováno

11596

11597

11195

11596

11597

11196

11596

11597

11198

11496
Zrcadlo s osvětlením na míru
Vybavení jako 11596
Rozměry (š x v x h):
720 – 2110 x 650 x 33 mm

11497
Zrcadlo s osvětlením na míru
Vybavení jako 11597
Rozměry (š x v x h):
720 – 2110 x 650 x 33 mm

11195
Křišťálové zrcadlo
Rozměry (š x v x h):
535 / 700 / 1050 / 1400 / 1750 / 2100 / 2450 / 2800
x 610 x 26 mm

11596
Zrcadlo s osvětlením
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám
volitelně s vyhřívání zrcadla
Obsluha:
tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou,
zabudovaná funkce přípojky např.
pro centrální vypínač
Osvětlení:
LED, možnost postupného stmívání
Rozměry (š x v x h):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11597
Zrcadlo s osvětlením
1 barva světla, 4000 kelvinů (neutrální bílá)
celoobvodový hliníkový rám
Obsluha:
tlačítko s kapacitní dotykovou senzorikou,
možnost rozsvícení i přes centrální vypínač
Osvětlení:
LED, možnost postupného stmívání
Rozměry (š x v x h):
535 x 650 x 33 mm
710 x 650 x 33 mm
1060 x 650 x 33 mm
1410 x 650 x 33 mm

11196
Zrcadlo s osvětlením
2 boční křídla s osvětlením, výkyvná o 90°
s výkyvným zrcadlem, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
1050 / 1400 / 1750 / 2100 / 2450 / 2800 / 3150
x 610 x 68 mm

17649

17605

17606

17676

17649
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na kloubovém rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, Ø 190 mm

17606
Kosmetické zrcátko Bella Vista
s osvětlením, stojací,
s napájecím kabelem (1,70 m),
1 x 8 W LED
3násobné zvětšení, Ø 218 mm

17676
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, nástěnný model,
s připojením do sítě nebo s přídavnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
1 x 8wattová úsporná žárovka
5násobné zvětšení, Ø 207 mm

17605
Kosmetické zrcátko Bella Vista
s osvětlením, nástěnný model,
na přání s připojením k síti nebo s dodatečnou
zástrčkou a spirálovým kabelem, 1 x 8 W LED
3násobné zvětšení, Ø 218 mm

17677

17677
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, stojací model,
s napájecím kabelem (1,70 m),
1 x 8wattová úsporná žárovka
5násobné zvětšení, Ø 207 mm

11198
Zrcadlo s osvětlením
s integrovanou osvětlenou poličkou,
skrytý vypínač
Osvětlení:
– osvětlení LED (2 x 6,8 W)
Rozměry (š x v x h): 435 x 900 x 128 mm
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30095

30096

30095

30096

30496

07895

07896

30095
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
Rozměry (š x v):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

30096
Zrcadlo s osvětlením
s celoobvodovým osvětlením:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h): 650 x 650 x 65 mm

30496
Zrcadlo s osvětlením
s vypínač,
s vertikálním osvětlením:
– zářivky (2 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h): 525 x 960 x 46 mm

07895
Křišťálové zrcadlo
bez osvětlení,
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm
650 x 700 x 105 mm
800 x 700 x 105 mm
1000 x 700 x 105 mm
1200 x 700 x 105 mm

07896
Zrcadlo s osvětlením
1 barva světla, 3000 kelvinů (teplá bílá),
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi)
a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat
a zapínat/vypínat,
žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů

30096
Zrcadlo s osvětlením
s celoobvodovým osvětlením
Zářivky/Rozměry (š x v x h):
2 x 14 W T5 a 2 x 21 W T5 / 950 x 650 x 65 mm
2 x 14 W T5 a 2 x 28 W T5 /1250 x 650 x 65 mm
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11695

11696

07897

07898

11692

11697

11698

07897
Zrcadlo s osvětlením
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi)
a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat
a zapínat/vypínat,
žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů

33098
Zrcadlo s osvětlením
s vyhříváním zrcadla,
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám, stříbrně eloxovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
Hlavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi)
a osvětlení umyvadla lze samostatně stmívat
a zapínat/vypínat,
žárovku nelze vyměnit
Rozměry (š x v x h):
500 x 700 x 105 mm / 27 wattů + 26 wattů
650 x 700 x 105 mm / 30 wattů + 41 wattů
800 x 700 x 105 mm / 33 wattů + 52 wattů
1000 x 700 x 105 mm / 42 wattů + 65 wattů
1200 x 700 x 105 mm / 48 wattů + 82 wattů

11692
Nástěnné svítidlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž,
čelní stěna se zrcadlem, výstup světla po obou
stranách, samostatné zapínání přes osvětlení
místnosti, zářivky
Osvětlení/Rozměry (š x v x h):
2 x 14 W T5 / 700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5 / 950 x 70 x 66 mm

11695
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
Rozměry (š x v):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

11696
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla a místnosti,
samostatné zapínání, skrytý vypínač
Zářivky/Rozměry (š x v x h):
2 x 14 W T5 / 	 700 x 820 x 66 mm
2 x 21 W T5 / 	 950 x 705 x 66 mm
2 x 28 W T5 / 1300 x 705 x 66 mm

11697
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla a místnosti,
skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivka (1 x 24 W)
Rozměry (š x v x h): 360 x 705 x 66 mm

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
700 x 635 x 66 mm
950 x 635 x 66 mm
1300 x 635 x 66 mm
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KŘIŠŤÁLOVÉ ZRCADLO

ROYAL 60 / ROYAL REFLEX

11698

11698

14096

14096

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
700 x 635 x 66 mm

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
1050 x 635 x 66 mm

14096
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení vertikální, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (2 x 21 W T5)
Rozměry (š x v x h): 500 x 900 x 42 mm

14096
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení vertikální, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (2 x 24 W T5 Seamless)
Rozměry (š x v x h):
650 x 605 x 42 mm
800 x 605 x 42 mm
1000 x 605 x 42 mm
1300 x 605 x 42 mm
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11698

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač
Osvětlení:
– zářivky (4 x 14 W T5)
Rozměry (š x v x h):
1400 x 635 x 66 mm

07749 / 10095

11695

07790

34986

07749 / 10095
Křišťálové zrcadlo
Rozměry (š x v):
220 x 800 mm
350 x 850 mm
550 x 850 mm

11695
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
Rozměry (š x v):
360 x 635 mm
700 x 750 mm
950 x 635 mm
1300 x 635 mm

07790
Křišťálové zrcadlo
s fasetou a leštěnými hranami
Rozměry (š x v):
450 x 800 mm
650 x 900 mm

34986
Výklopné zrcadlo
vhodné i pro upevnění na instalační konstrukce
rozměry (š x v): 600 x 540 mm

30095

30095
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
Rozměry (š x v):
525 x 960 mm
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm
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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, text a litografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Thomas Krüsselmann, Viersen; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
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

