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Naše pojetí designu koupelen přináší zážitky, jež se dotýkají 
smyslů. S technologickými řešeními, která již dnes předzname-
návají budoucnost. Objevte fascinující inovace výrobků pro rok
2019, které splňují nejvyšší požadavky na estetiku a individualitu.

Kruh se setkává se čtvercem: kompletní vybavení koupelny 
EDITION 90 spojuje kulaté tvary s hranatými a opulentní formy
s výraznými materiály. Jasný jazyk pravoúhlého designu a 
 široká nabídka armatur, doplňků, umyvadel, koupelnového 
 nábytku a zrcadel s osvětlením rozšiřují prostor pro individuální 
řešení.

Další žhavou novinkou je koncept inteligentního osvětlení pro 
celou koupelnu. Firma KEUCO přitom sází na osvědčený sys-
tém: DALI (digitální adresovatelné rozhraní) zajistí v koupelně 
perfektní osvětlení.

Nový termostat IXMO_solo představuje minimalismus na hranici 
realizovatelného. Jedná se o jedinečnou kombinaci termostatu, 
uzavíracího ventilu a hadicové přípojky pro sprchu – vše v je
diném modulu.

Zrcadlové skříňky ROYAL MODULAR 2.0 s velkorysým úložným 
prostorem a v individuálních rozměrech lze flexibilně upravit 
pro každý design – univerzální řešení pro každou koupelnu. 
Perfektní hygienická řešení pro soukromou i poloveřejnou 
 sféru, která jsme vyvinuli ve spolupráci s firmou Hagleitner, při-
nášejí spolu s nabídkou poliček do sprchy přidanou hodnotu  
v podobě funkčnosti a jednoduchost dotaženou do dokonalosti.

Objevte tyto a další novinky ze světa firmy KEUCO pro rok 2019!

Hartmut Dalheimer, ředitel

Objevte svět KEUCO na  
instagram.com/keuco_official

„Moderní vybavení koupelen kombinuje eleganci

s funkčností a podtrhuje tak úsilí naší společnosti

KEUCO o smysluplnost a smyslnost.“

VÍTEJTE!
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EDITION 90

EDITION 90

Dominik Tesseraux, designér

„Přímočarost, bohaté materiály a dráždivé kontrasty

základních geometrických tvarů definují design

kompletního koupelnového vybavení řady EDITION 90.“
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EDITION 90

Kruh se setkává se čtvercem: EDITION 90 kombinuje  kulaté 
tvary s hranatými v bohaté hře forem s výraznými materiály. 
Jasný design pravých úhlů prostupuje důsledně celým vyba-
vením koupelny. Návrhy designérské kanceláře Tesseraux + 
Partner (Postupim) vytvářejí jedinečně luxusní koupelnové 
světy.

VOLNOST ČISTÝCH TVARŮ

1110



ČISTÉ A OPULENTNÍ

Čtverec na kulatých nástěnných prvcích. Takto jednoduše lze 
shrnout zcela jednotný vzhled pochromovaných armatur. Pá
ková směšovací armatura pro umyvadlo, nástěnná armatura  
v různých výškách a tříotvorová umyvadlová armatura se vyzna
čují precizními konturami a lesklými pochromovanými povrchy. 
Monolitický účinek a optická jednolitost nezaměnitelným  způ  
sobem zdůrazňují charakter nejvyšší exkluzivity.

EDITION 90 ARMATURY 1312



EDITION 90 ARMATURY

Velká kulatá hlavová sprcha s rovnoměrným proudem vody evokujícím 
déšť garantuje smyslné potěšení ze sprchování. Chytrý detail usnadňuje 
instalaci: rameno sprchy lze díky pružnému kloubu pohodlně seřídit a 
přesně nastavit do vodorovné polohy.

CHARAKTERNÍ

Elegantní stojánková armatura pro volně stojící vany na sebe hned strhne pozornost. V jejím 
ušlechtilém těle se skrývá technická finesa: přepínání z napouštění vany na ruční sprchu je zabu-
dováno do baterie a lze je pohodlně ovládat jedinou pákou. Jeli páka armatury v kolmé poloze, je 
armatura vypnutá. V zadní poloze se napouští vana. Čím více posunujete páku dozadu, tím teplejší 
teče voda. Jestliže páku přepnete dopředu, spustíte tyčovou ruční sprchu. Teplotu a průtok vody 
tu regulujete stejně jako u běžných pákových směšovacích armatur.

.

STABILNÍ

1514



EDITION 90 DOPLŇKY

DESIGN, NA KTERÝ  
NEZAPOMENETE

Stylové doplňky, hrdinové všedního dne. Chytré funk-
ce a opulentní vzhled promění každou koupelnu na 
stylový obytný a životní prostor. Řada doplňků 
EDITION 90 je volitelně k dostání v provedení pro 
přilepení na stěnu, takže nemusíte vrtat.

16 17



EDITION 90 DOPLŇKY

DOMYŠLENO DO  
POSLEDNÍHO DETAILU

Ztělesněním dokonalosti do posledního detailu 
je puristický dvojháček. Opticky vypadá jako 
jednoduchý háček. Zepředu zcela plochý a mi-
nimalistický, se dvěma zářezy pro pověšení 
ručníků nebo ramínek na šaty.

Dokonale tvarovaná polička do sprchy nabízí 
zcela suverénně a přitom nenápadně magne-
tickou stěrku na sklo.

Mimořádný design pro běžné předměty každodenní 
potřeby: klozetová souprava se štětkou v lesklém 
chromu odshora až dolů. Předměty jako mobilní 
 telefony a podobně můžete pohodlně položit na 
 odkládací plochu držáku na toaletní papír.

1918



ZLATÝ HŘEB
V KOUPELNĚ

Schopnosti firmy KEUCO na poli osvětlení demonstruje zrcadlo  
s osvětlením řady EDITION 90: se dvěma LED zdroji umístěnými po 
stranách zajišťuje dokonalé osvětlení obličeje bez jakýchkoli stínů. 
Jeho hodnotu podtrhuje celoobvodový pochromovaný rám.

Barva: teplé 
bílé světlo

Barva: bílé 
denní světlo

Hlavní  
osvětlení 
(nahoře)

Osvětlení  
umyvadla  

(dole)

Zap/Vyp

EDITION 90 ZRCADLA S OSVĚTLENÍM 20 2120



EDITION 90 UMYVADLA

Umyvadla a nábytek jsou sólisté, kteří zcela dle osobního vkusu vytvářejí harmonickou kompozici. Nejsou na 
sobě nikterak závislé, mohou mít libovolné rozměry a v koupelně být kdekoli umístěné. Maximálně kreativní 
svoboda pro naprosto flexibilní, individuální uspořádání těchto solitérů. Závěsné keramické umyvadlo v bílé 
barvě nebo v barvě šedé břidlice přináší ušlechtilé designové řešení: zabudovaný sifon, který je elegantně skryt 
před naším zrakem, a prakticky neviditelný úzký odtokový žlábek.

VOLNOST  
PŘI USPOŘÁDÁNÍ

22 23



EDITION 90 KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

PŘIPRAVENO  
PRO VAŠE PŘÁNÍ

Solitérní nábytek s prakticky neomezenými možnostmi uspořádání: koupelnový nábytek 
EDITION 90 se dodává závěsný, s podstavcem nebo v moderní variantě s nožičkami. Ušlech-
tilé dýhy z pravého dřeva i strukturované matné nebo lesklé laky vytvářejí elegantní, útulný 
a jednotný obraz koupelny. Přesvědčivé jsou boční skříňky s kvalitními krycími deskami ze 
skla nebo keramiky, imitující mramor nebo břidlici, které stylově doplňují celý sortiment.

Umyvadlo:  keramika, bílá
Nábytek: strukturovaný lak, bílý
Krycí deska: sklo bílé, saténované

Umyvadlo:  keramika, břidlice šedá
Nábytek: strukturovaný lak, antracit
Krycí deska: sklo antracitové, saténované

Umyvadlo:  keramika, bílá
Nábytek: lak bílý, vysoký lesk
Krycí deska: sklo bílé, čiré

Umyvadlo:  keramika, bílá
Nábytek: dubová dýha, bělená

Umyvadlo:  keramika, břidlice šedá
Nábytek: strukturovaný lak, antracit
Krycí deska: keramika, břidlice

Umyvadlo:  keramika, bílá
Nábytek: lak bílý, vysoký lesk
Krycí deska: keramika, mramor bílý

Umyvadlo:  keramika, břidlice šedá
Nábytek: dubová dýha, tmavě šedá

Umyvadlo:  keramika, bílá
Nábytek: strukturovaný lak, bílý
Krycí deska: keramika, mramor bílý

24 2524



ROYAL MIDAS
„S jedinečnou kombinací technické rafinovanosti,

funkčnosti a kvalitního designu přináší KEUCO revoluci

do oblasti designového osvětlení koupelny.“

ROYAL MIDAS

Dirk Hagedorn, vedoucí oddělení marketingu a vývoje produktů

2726



ROYAL MIDAS

INTELIGENTNÍ 
KONCEPT 
OSVĚTLENÍ 
PRO CELOU 
KOUPELNU

Koncept osvětlení promyšlený do posledního detailu 
 otevírá možnosti vnímat koupelnu všemi smysly a 
 vychutnat si příjemnou atmosféru. Světlý prostor po 
ránu, náladová atmosféra navečer. Kombinace osvětlení 
základního, zaměřovacího a zdůrazňujícího vytváří 
 různé nálady, v jejichž středu stojí člověk a jeho potřeby.

2928



ROYAL MIDAS

Náladové osvětlení přináší uvolnění a pohodu.

Pomocí tlačítka můžete snadno přepínat mezi různými programy. 
 Propojený systém osvětlení firmy KEUCO kombinuje v koupelně 
 světelné zdroje, které lze stmívat a u nichž lze měnit barvu světla. 
Ovládání jednotlivých světel zajišťuje digitální adresovatelné roz hraní 
(DALI).

Specifikum ROYAL MIDAS: teplota barvy světla jak LED diod zabudova-
ných v zrcadlové skříňce, kosmetickém zrcátku a zrcadle s osvětlením, 
tak i svítidel na stropě je vždy jednotná a vzájemně sladěná.

Třešničkou na dortu dotvářející atmosféru je pak „světelná sprcha“ 
jako kombinace stropního svítidla a zabudované hlavové sprchy. Ta 
mění sprchování v jedinečnou inscenaci živlů vody a světla.

KOUZLO SVĚTLA

30 31



ROYAL  
MODULAR 2.0

Janis Pienkoß, produktový manažer

„Zrušit hranice a vytvořit mistrovské dílo  

v nespočetných variantách – plán vyšel.“

ROYAL MODULAR 2.0 32 33



Flexibilní rozměry, nevyčerpatelné bohatství variant a přímočarý design: zrcadlová skříňka ROYAL MODULAR 2.0 se
hodí absolutně do koupelny každé velikosti a vyhoví všem požadavkům. Skříňka může mít téměř jakoukoli šířku, 
výšku a hloubku, záleží jen na vašich individuálních potřebách. Díky inteligentnímu konceptu LED osvětlení, vysoce 
funkční technice, organizovatelnému úložnému prostoru a promyšleným detailům vybavení dokáže splnit jakékoli 
přání.

ARCHITEKTONICKÁ  
PŘIZPŮSOBIVOST

Barva: teplé 
bílé světlo

Barva: bílé 
denní světlo

Hlavní  
osvětlení 
(nahoře)

Osvětlení  
umyvadla  

(dole)

Zap/Vyp

ROYAL MODULAR 2.0 34 35



PŘESVĚDČIVÉ  
VNITŘNÍ HODNOTY

Redukovaný design se potkává s bohatým interiérovým vybavením: zvnějšku fascinuje 
osvětlení zrcadla, u něhož lze plynule měnit barvu a intenzitu. Vysoce výkonné LED 
diody zajistí osvětlení obličeje bez stínů a oslnění a současně nasvítí umyvadlo. U 
 vestavné varianty regulujete osvětlení pomocí nenápadného bočního ovladače.

Uvnitř skřínky se neskrývá pouze senzorika pro ovládání světla, nýbrž i individuálně 
nastavitelné police z kouřového skla před bílou skleněnou zadní stěnou, to vše v ele-
gantním, vysoce kontrastním designu. Otočná dvířka, vybavená technikou softclose, 
mají zrcadla na obou stranách, takže poskytují velkorysý rozhled. Vynikající praktické 
vlastnosti nabízí kosmetické zrcátko, flexibilně zabudované ve skříňce ROYAL  MODULAR 
2.0, a magnetická lišta pro kosmetické pomůcky. Zlatým hřebem jsou pak elektrické 
zásuvky a dvojitá přípojka pro USB, jež jsou ukryté za dvěma klapkami.

ROYAL MODULAR 2.0 36 37



IXMO_solo

TERMOSTAT 
IXMO_solo

Christopher Althoff, produktový manažer

„Minimalismus v kontextu IXMO_solo znamená

absolutní redukci pouze na to podstatné.“

38 39



NOVINKA

VČERA V BUDOUCNU

Design výrobku má ve filozofii firmy KEUCO nejen estetický  
aspekt. Požadavek je komplexní – vytvořit designovou 
ikonu a současně výrobek zásadním způsobem vylepšit. 
Nový termostat IXMO_solo jedinečným způsobem spoju-
je uzavírací ventil, termostat a hadicovou přípojku do 
 jednoho prvku dokonalého tvaru, a redukuje tak počet 
viditelných prvků na zdi.

Napojení hadice
Termostat

a uzavírací ventil

Termostat IXMO_solo
s uzavíracím ventilem a  

napojením hadice

IXMO_solo TERMOSTAT 4140



KOUPELNA
PRO HOSTY PLAN

„Ve společnosti KEUCO se klade na design

tak velký důraz, že ho musíme  

uplatnit i v těch nejmenších prostorách.“

PLAN

Ulrike Nückel, vedoucí Crossmedia

42 43



Čím menší je koupelna, tím důležitější je 
zajištění volnosti při uspořádání jejího 
vybavení. Komplexní koncept PLAN, na-
vržený designérskou kanceláří Tesseraux 
+ Partner (Postupim), je nyní k dispozici 
speciálně i pro malé a úzké místnosti.  
Mimořádně kompaktní umyvadlové sestavy
vytvářejí estetickou jednotu. Sestava  
z umyvadla, skříňky pod umyvadlo a zrca
dla s osvětlením, jež jsou sladěny  
v šířce a barvě, působí harmonicky 
a jednotně a díky ní mohou i malé pro-
story působit velkolepěji. Na výběr máte 
pět přírodních, nadčasově krásných barev. 

JEDNODUCHÁ ELEGANCE  
PRO HOSTY

KOUPELNA PRO HOSTYPLAN 44 45



BLACK  
CONCEPT

Dominik Tesseraux, designér

„Černé prvky pro vášnivý styl v luxusní

koupelnové architektuře – BLACK CONCEPT v exkluzivních

povrchových úpravách sází na extravagantní znaky.“

BLACK CONCEPT 46 47



ARMATURY, KOUPELNOVÝ NÁBYTEK A DOPLŇKY

Černé tóny v koupelnách působí moderně a luxusně. Propůjčují jim designově silný 
charakter. Firma KEUCO nabízí pro koupelnový nábytek řady EDITION 11 nový povrch  
v kartáčované černé. Pro diskrétní a přímočarý design nábytku řady EDITION 11 je typické, 
že nemá žádné úchyty. Vedle skříněk pod umyvadlo jsou v tomto mimořádném 
 provedení k dostání i boční skříňky, vysoké a spodní skříňky. Ušlechtilý, matný černý 
vzhled vyzařuje tajemnou extravaganci a současně koupelně dodává příjemnou 
 atmosféru. Na dotek příjemný sametově matný povrch je velice odolný a snadno se 
udržuje. 

LUXUSNÍ  
A CHARAKTERNÍ

Perfektně sladěno: sametově matný lakovaný povrch nábytku s lehce kovovým třpytem se perfektně 
hodí k exkluzivním sprchovým armaturám IXMO i k armaturám a doplňkům EDITION 400 a EDITION 11  
z kartáčovaného černého chromu. Umyvadlové baterie dokonale vyniknou na bílých keramických 
 umyvadlech. Navíc vytvářejí elegantní kontrast. Třešničkou na dortu v tmavě laděné koupelně je 
 kosmetické zrcátko iLook_move, které má rovněž černý kartáčovaný povrch v PVD úpravě.

UDĚLAT DOJEM

BLACK CONCEPT 4948



ROYAL LUMOS

Maximální pozornost vzbuzují zrcadla s osvětlením ROYAL 
 LUMOS: celoobvodový rám v černé nebo stříbrně eloxované 
 barvě je atrakcí v každé koupelně. Dva světelné LED zdroje pro 
hlavní osvětlení a osvětlení umyvadla můžete intuitivně tlumit a 
plynule nastavovat barvu jejich světla. Praktické vyhřívání zrcadla 
brání jeho zamlžování po sprchování. 

ČERNÁ JE  
KRÁSNÁ

Barva: teplé 
bílé světlo

Barva: bílé 
denní světlo

Hlavní  
osvětlení 
(nahoře)

Osvětlení  
umyvadla  

(dole)

Zap/Vyp

BLACK CONCEPT 5150



POLIČKY 
DO SPRCHY

Katja Zimmermann, vedoucí oddělení komunikace

„Téma poliček a úložného prostoru jsme 

interpretovali novým, osvěžujícím způsobem.“

POLIČKY DO SPRCHY 52 53



Kosmetické přípravky si vyžadují spoustu místa. Pokud ho potřebujete ještě víc, nabízíme vám poličky do 
sprchy dlouhé až jeden metr. Nové poličky do sprchy firmy KEUCO jsou skutečné designové kousky  
s přidanou funkční hodnotou. Nabízejí dostatek místa a i díky svému provedení z hliníku lakovaného bílým
nebo šedočerným práškem se stávají stylovými hrdiny všedního dne. Dva modely pro montáž na stěnu byly 
doplněny o závěsnou poličku a opticky vylepšují koupelnu. Moderní přímočarý design se hodí téměř ke 
všem stylům, takže poličky do sprchy značky KEUCO jsou univerzálně použitelné.

Novinka u KEUCO: poličky do sprchy nyní můžete snadno připevnit na zeď bez vrtání, a přesto stejně pevně. 
Můžete je na stěnu buď přilepit, nebo zavěsit na přišroubované nástěnné držáky, a při čištění je pak můžete 
snadno sejmout. 

STYLOVĚ STRUKTUROVAT

POLIČKY DO SPRCHY 54 5554



PLAN

DÁVKOVAČ 
 PĚNOVÉHO  

MÝDLA PLAN

„KEUCO se setkává s HAGLEITNEREM.

Vzniká partnerství: design se spojuje s technikou.  

Tento dávkovač pěnového mýdla od firmy KEUCO hledá  

sobě rovného: inteligentně a esteticky – s jedinečnou  

péčí o pleť od firmy HAGLEITNER.“

Hans Georg Hagleitner, majitel a jednatel společnosti Hagleitner Hygiene

5756



Povrchy:

Hygiena a design v centru pozornosti: všude, kde se schází více lidí, je hygiena 
důležitá pro zachování zdraví. Elektronický nástěnný dávkovač mýdla PLAN od 
firmy KEUCO v sobě spojuje jako obvykle ušlechtilý design s nejmodernějším 
komfortem a hygienickými výrobky od specializované firmy. Při vývoji elektro-
nického dávkovacího systému bez odkapávání spolupracuje firma KEUCO se 
zavedenou rakouskou firmou Hagleitner, specialistou na hygienické přípravky.

Své rozmanité kvality může tento výrobek předvést jako dávkovač dezinfekční 
pěny ve veřejném sektoru, jako dávkovač pěnového mýdla u umyvadla nebo 
nově jako dávkovač hygienické pěny na WC. Svůj bohatý sortiment doplňků 
PLAN nyní firma KEUCO doplnila o bezdotykové, senzoricky ovládané dávko-
vače pěnového mýdla. 

ČISTÝ DESIGN

Desinfekční pěna Hygienická pěna

PLAN DÁVKOVAČE MÝDLA

Desinfekční pěnu, pěnové mýdlo či hygienickou pěnu 
si objednejte jednoduše online na adrese:
www.shop.hagleitner.de

Pěnové mýdlo 

Chrom
Ušlechtilá 
ocel

Hliník,  
stříbrně eloxovaný
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PROJEKT STUDNA

Malawi je vnitrozemský stát v jihovýchodní Africe. Na západě země 
panují od května do listopadu obrovská sucha. Není zde dostatek 
čisté pitné vody. Zvláště ženy a děti musí chodit spoustu kilometrů 
pěšky, aby přinesly vědro vody ze znečištěného zdroje. V mnoha 
oblastech nejsou žádné studny, které by přiváděly vodu na povrch.

Cílem neziskové organizace KUMANGA je dlouhodobé a trvale 
 udržitelné zlepšování života lidí v oblastech Malawi trpících suchem. 
Vybudováním studny je přivedena na povrch drahocenná voda. A 
to tam, kde je potřeba. A každý den. Vedle čisté vody přináší tento 
projekt rodinám prostor k tomu, aby posílaly své děti do školy. Stud-
na tak nejenom chrání před nemocemi, nýbrž podporuje i vzdělání, 
místní společenství a ekonomický i sociální rozvoj vesnice.

KEUCO podporuje organizaci KUMANGA 

Chceme přispět k tomu, aby více lidí mělo přístup k čisté pitné vodě. 
Proto jsme se rozhodli podpořit neziskovou organizaci KUMANGA, 
která přímo a bez oklik pomáhá mnoha lidem k tomu, aby si sami 
pomohli. Hlavním projektem organizace je budování studen  
v Malawi. Čistá pitná voda zde bezprostředně znamená lepší 
hygie nu, zdraví a kvalitu života. Podporujeme neziskovou 
 organizaci  KUMANGA a financujeme budování studní v Malawi. Je 
to součást naší sociální angažovanosti.

podporuje

Engelbert Himrich,  
výkonný ředitel

KUMANGA

VODA JE ŽIVOT

„Součástí firemní filozofie společnosti KEUCO jsou  

trvale udržitelná řešení pro koupelny. Myslíme na budoucnost  

a usilujeme o řešení, která šetří vodu a energie.  

Jsme si vědomi naší odpovědnosti – a to i nad rámec našich 

produktů a jejich výroby. Podporou neziskové  

organizace KUMANGA pomáháme budovat v Malawi studny,  

aby místní lidé měli stálý zdroj čisté pitné vody.”

Engelbert Himrich, výkonný ředitel
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Výjimečnou kvalitu povrchů a nejjemnější barevné nuance našich výrobků nelze v tisku 
zcela věrně zachytit. Optimální představu vám zprostředkují pouze originální výrobky 
KEUCO ve specializovaných prodejnách se sanitární technikou.

Dotisk a rozmnožování tohoto materiálu nebo jeho částí je povoleno pouze s výslovným 
souhlasem výrobce a uvedením zdroje.
KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technické změny sloužící pokroku, nezbytné úpravy barev a designu, jakož i tiskové chyby 
si výslovně vyhrazujeme.

Návrh, ztvárnění, text a litografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: CASA GmbH & Co. KG, Münster
CGI: sooii GmbH, Wuppertal

Tisk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Vytištěno na papíru Keramik GALAXI. Dodáno firmou Papier Union.

Objevte svět společnosti KEUCO na instagram.com/keuco_official

Pro více informací nás navštivte na internetu na www.keuco.com


