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Virtuální plánování pro osobitou koupelnu. Pomocí produktového konfigurátoru KEUCO
naplánujete svým zákazníkům vybavení do koupelny z kolekcí EDITION 11 nebo EDITION 400.
Individuálně a intuitivně na tabletu nebo počítači. Od prvotního nápadu až po fotorealistické
3D zobrazení.

VŠECHNO
PŘEBYTEČNÉ PRYČ

produktkonfigurator.keuco.de

Hartmut Dalheimer, jednatel

„NABÍZÍME
MINIMALISMUS
PRO ESTÉTY.“
Vybavení koupelen na výši doby vždy spojuje
estetický design a přesvědčivou techniku a nabízí perfektní řešení pro individuální přání.

MÉNĚ TEĎ MŮŽE
BÝT JEŠTĚ VÍC
Pomocí našeho plánovače IXMO si naplánujete koupelnu úplně snadno a přesně. Po dokončení
návrhu příslušného individuálního řešení se vygeneruje vizuální znázornění a podrobný seznam
výrobků potřebných pro danou instalaci. Všechny informace jsou přehledně shrnuty do pdf souboru.
Navíc jsou k dispozici instalační schémata a montážní videa. Je to profesionální plánovací nástroj
pro individuální plánování koupelny.

www.ixmo.de

IXMO perfektně ztělesňuje naši filozofii. Vytváříme smysluplné produkty, které současně nabízejí zážitek pro všechny smysly. A aby to tak
zůstalo po dlouhou dobu, je všechno vyrobeno
v dokonalé kvalitě.

Art.-Nr. 03507 401100, News 2018, tschechisch, 04/18

Všechny produkty značky KEUCO jsou výsledkem
intenzivní vývojářské práce, použití nejlepších
materiálů a nejpreciznějšího zpracování. Pro
optimální výsledky sází KEUCO na spojení špičkových technologií a náročné ruční práce. Tak
vznikají koupelny s maximální osobitostí, kde se
estetika stává opravdovým zážitkem.

Důsledná řeč tvarů s nejvyšší estetikou se spojuje s užitnou funkčností.
Soustřeďte se jen na to nejdůležitější! Nové produkty značky KEUCO pro
rok 2018 znovu prokazují vysoké nároky na inovaci z hlediska designu a
techniky. Smyslnost a smysluplnost v souladu.
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iLook_move

EDITION 400

INSCENACE
DOKONALOSTI
Kosmetické zrcátko je na stupnici oblíbenosti každodenních pomůcek při péči o pleť úplně nahoře – v domácnosti
i v hotelích. Mimořádné pohodlí nabízí zrcátko s osvětlením iLook_move s kolébkovým vypínačem. Tento model s
barvou světla 6500 kelvinů se vypíná a zapíná přímo na
zrcátku. I montáž tohoto kosmetického zrcátka je jednoduchá, protože napájecí zdroj a kolébkový vypínač jsou
součástí designu a postačuje tedy pouhé připojení k
proudu. V případě potřeby lze osvětlení zapínat také přes
koupelnový vypínač.
Sortiment zahrnuje několik variant povrchů. Všechny modely
jsou k dostání v lesklém chromu, v povrchových úpravách
hliník a nerez a s exkluzivními povrchy bronz, nikl a černý
chrom, vždy v kartáčovaném nebo leštěném provedení.

pochromováno

povrchová úprava
hliník
povrchová úprava
ušlechtilá ocel
černý chrom
kartáčovaný
leštěný
bronz
kartáčovaný
leštěný
nikl
kartáčovaný
leštěný

NEZBYTNÉ
V ÚSTRANÍ
Držák na toaletní papír EDITION 400 s poličkou díky svým zaobleným
rohům harmonicky spojuje měkké organické tvary se štíhlými rovnými
konturami v estetickou lehkost. Výjimečný design držáku na toaletní
papír nabízí u klozetu velkorysou odkládací plochu.
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PLAN

ÚČES
URČUJE PLAN

RODINA
SE ROZRŮSTÁ
Držák na toaletní papír PLAN s poličkou
se hodí k doplňkům PLAN a je k dostání v
lesklém chromu a povrchových úpravách
matný hliník a vysoce kvalitní nerez. Stejně jako celá kolekce PLAN spojuje nadčasový design, nejvyšší funkčnost a vynikající kvalitu. Na protiskluzovou odkládací
plochu z kvalitního linolea, odolnou proti
poškrábání, můžete na chvíli bezpečně
odložit mobilní telefony, mince či jiné
předměty z kapes u kalhot.

Se svými asi 500 produkty je série PLAN celosvětově nejrozsáhlejším konceptem vybavení koupelen. Tato kolekce nabízí
různorodá řešení do soukromých i hotelových koupelen a
veřejných sociálních zařízení. Vysoušeč vlasů PLAN doplňuje
sortiment speciálních hotelových doplňků této série od společnosti KEUCO. Ke špičkovému vybavení patří i iontová
technologie pro rychlejší a šetrné vysoušení vlasů, kterou
disponuje tento fén, vytvořený ve spolupráci se švýcarskou
technologickou společností Solis. Další vlastností vysoušeče
vlasů PLAN je velký topný výkon a silný proud vzduchu při
nízké hlučnosti. Se třemi stupni teploty do maximálně 2000
wattů a dvěma stupni rychlosti si může každý host vybrat
optimální teplotu a množství vzduchu.

„Aktivní podpora hygieny rukou –
díky estetickému vzhledu a funkční užitnosti.“
Ramona Brükkenkamp, produktová manažerka

ČISTÝ
DESIGN
U všech doplňků série PLAN vás přesvědčí estetika a praktické detaily.
Dávkovač dezinfekčního prostředku v chromu nebo hliníku eloxovaném
stříbrem rozšiřuje sortiment doplňků značky KEUCO v této sérii. Intuitivní
obsluha se provádí mechanicky pomocí páky. Volitelně lze namontovat
odkapávací misku. Dávkovač je vhodný pro různé lahve s objemem 0,5 litru,
odpovídající evropským normám. Obsah a hladinu dezinfekčního prostředku
lze rychle zjistit v předním okénku. Stylová hygiena ve veřejných prostorách.
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PLAN

VŽDY VE
SPRÁVNÉM SVĚTLE

Vyhřívání zrcadla

Barva světla teplá bílá

KLASIKA
V NOVÉM
KABÁTĚ

Zarámovaný jako obraz, to je zrcadlo PLAN s LED osvětlením. Celoobvodový rám z ušlechtilého hliníku eloxovaného stříbrem nabízí i praktickou
odkládací plochu. Navíc disponuje dvěma světelnými zdroji s odděleným
zapínáním a tlumením: jedno hlavní světlo, skládající se z horního a nástěnného osvětlení, a osvětlení umyvadla. Při dalším zapnutí si inteligentní
elektronika pamatuje naposledy vybraný režim osvětlení. Oba světelné
zdroje lze ovládat pomocí vzhledově atraktivní senzorové elektroniky,
vyvinuté společností KEUCO.

Barva světla denní bílé světlo

Osvětlení umyvadla (dole)

Hlavní a nástěnné osvětlení
(nahoře)

Zap/vyp

LED
5

VÝMĚNU MŮŽE
PROVÉST ODBORNÍK
let
záruka

10

let dodávání
náhradních dílů

Nadčasová a trvalá řeč tvarů je znakem série armatur PLAN blue. Díky tomu
jsou univerzální a lze je kombinovat s různými styly. Brilantní chromované
povrchy efektně zdůrazňují maximální přesnost zpracování. Dalším povrchem
doplňujícím širokou nabídku armatur PLAN blue je ušlechtilá povrchová úprava
matný hliník, sametová na dotek.
Vysoce kvalitní hliníkové povrchy se vyznačují velkou odolností, např. proti
otiskům prstů a kapičkám vody, a jejich údržba je proto velmi snadná. Tyto
zvláštní vlastnosti přinášejí veliké výhody při použití v soukromých koupelnách
i ve veřejných a poloveřejných oblastech. Navíc je hliník běžným a oblíbeným
materiálem v interiérovém designu. Armatury PLAN blue s povrchovou úpravou hliník zde umožňují harmonické ztvárnění.
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ROYAL MATCH

OZDOBA
KAŽDÉ STĚNY

Moderní koncept osvětlení, úložný prostor s možností individuálního uspořádání a okouzlující design činí ze skříňky ROYAL MATCH univerzální zrcadlovou
skříňku do všech koupelen. Vedle klasického modelu na zeď je nyní k dostání i
polozápustná varianta. Tato zrcadlová skříňka, která vyčnívá ze zdi jen 67 mm,
vypadá ploše jako zrcadlo.
Velkorysý úložný prostor je ukrytý ve stěně. Díky malé vestavné hloubce jen
82 mm je vhodná i pro tenké sádrokartonové příčky. Největší vychytávkou
skříňky ROYAL MATCH je boční LED osvětlení. Při otevření se dvířka skříňky
otáčejí kolem světel, takže je neustále k dispozici perfektní osvětlení – při
zavřených i otevřených dvířkách. Dlouhá boční LED svítidla v příjemné teplé
bílé barvě s 3000 kelviny zajišťují rovnoměrné a neoslňující osvětlení obličeje.
Pomocí nenápadného centrálně umístěného senzorového spínače lze světlo
zapnout, vypnout i plynule ztlumit. LED osvětlení na spínači usnadňuje orientaci ve tmě. Sortiment zahrnuje 5 variant velikostí od 650 mm do 1300 mm.

„Teprve když se z volného myšlenkového
prostoru stane volný prostor tvůrčí,
můžeme mluvit o inovaci.“
Dirk Hagedorn, vedoucí vývoje produktů

LED
5

VÝMĚNU MŮŽE
PROVÉST ODBORNÍK
let
záruka

10

let dodávání
náhradních dílů
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DOKONALÝ ÚHEL

Naše hlavové sprchy spojují stylový design s technologiemi, které z našich řešení dělají ta nejinovativnější na trhu.
Rychlou a odbornou montáž ramene sprchy nyní zajistí technická novinka: perfektní vyrovnání hlavové sprchy se
podaří i na nerovných podkladech, protože ji lze následně seřídit a vyrovnat do dokonalého úhlu.

Vyrovnání nerovností instalace +/- 5°

Vyrovnání nerovností stěny +/- 2°

„Průkopnické inovace sprch značky KEUCO
znamenají lepší zážitek ze sprchování pro vaše
zákazníky a jednodušší instalaci pro vás.“
Carsten Schmidt, produktový manažer

