PLAN
Koupelna pro hos ty

JEDNODUCHÁ ELEGANCE
PRO HOSTY
Důmyslnou funkčnost, nyní i pro vybavení koupelny pro hosty, nabízí ucelený koncept
zařízení PLAN. Postupimské designérské studio Tesseraux + Partner navrhlo extra
kompaktní umyvadlový set jako estetickou jednotku – i pro malé místnosti.

Řada PLAN není určena jen do koupelny pro hosty.
Objevte její rozmanité možnosti na www.keuco.com

KEUCO GmbH & Co. KG
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58653 Hemer
telefon +49 2372 904-0
telefax +49 2372 904-236
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V šířce i barvě sladěné umyvadlové celky, skládající se z umyvadla, skříňky pod
umyvadlo a zrcadla s osvětlením, tvoří harmonickou jednotku a i z malých místností
dělají velkorysé prostory. Vybrat si můžete jednu z pěti přírodních, nadčasově krásných barev. Skleněné povrchy dvířek bez úchytek s dorazem vlevo nebo vpravo
dodají každé koupelně ušlechtilý vzhled.

PLAN

NÁBYTEK DO KOUPELNY
KORPUS DEKORAČNÍ VRSTVA MATNÁ
ČELNÍ STĚNA SKLO ČIRÉ

Bílá lesklá

32930
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
– s otvorem pro 1otvorovou armaturu
Rozměry (š x v x h): 465 x 17 x 383 mm

Kašmír lesklý

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO ČIRÉ

32922
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32930,
1dveřová, panty vlevo nebo vpravo,
lze kombinovat s vhodným podstavcem
obj. číslo 32998 (objednejte prosím zvlášť)
Rozměry (š x v x h): 460 x 605 x 380 mm

Antracit lesklý

Lanýž lesklý

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO SATÉNOVANÉ

Inox matný

07896 / 33096
07897 / 33097
07898 / 33098
Zrcadlo s osvětlením
celoobvodový hliníkový rám,
stříbrně eloxovaný (obj. číslo 07896, 07897, 07898) nebo lakovaný
Obsluha:
– panel s kapacitní dotykovou senzorikou
– možnost ovládání přes centrální vypínač
Osvětlení:
– LED (životnost > 30.000 hod.)
–h
 lavní světlo (horní osvětlení a osvětlení zdi) a osvětlení umyvadla
lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat,
Rozměry (š x v x h): 460 x 850 x 105 mm / 27 wattů

07895 / 33095
Křišťálové zrcadlo
bez osvětlení,
celoobvodový hliníkový rám,
stříbrně eloxovaný (obj. číslo 07895) nebo lakovaný
Rozměry (š x v x h): 460 x 850 x 105 mm

Zap/Vyp

Barva světla
teplá bílá

07896 / 33096
Zrcadlo s osvětlením
1 barva světla, 3000 kelvinů (teplá bílá)

x

x

07897 / 33097
Zrcadlo s osvětlením
postupně nastavitelná barva světla od
2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů
(denní světlo)

x

x

07898 / 33098
Zrcadlo s osvětlením
s vyhříváním zrcadla,
postupně nastavitelná barva světla od
2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů
(denní světlo)

x

x

Bílá lakovaná

Kašmír lakovaný

Antracit lakovaný

Barva světla
bílé denní světlo

Hlavní osvětlení
(nahoře)

Osvětlení umyvadla
(dole)

x

x

x

x

x

x

x

x

Lanýž lakovaný

Inox lakovaný

Vyhřívání zrcadla

x

Povrchová úprava hliník

