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Nároky na vybavení koupelny stále stoupají
a původní oáza hygieny se mění na relaxační
centrum. K hydromasážním vanám přibývají
parní kabiny, sauny, high-tech WC a další technologi cké vymoženosti. Jednou z takových jsou
právě podsvícená LED zrcadla.

Demands on bathroom furnishing keep getting
high and the original oasis of hygiene has been
changing into a relaxing center. Not only there
are hydro massage tubes but also steam cabins,
sweat rooms, high-tech toilets, and other technological features. One of these are the illuminated LED mirrors.
ZP 2002

Light
Designed by Nimco

ZP 19066

ZP 16000R

LED zrcadla / LED mirrors
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ZP 15002

ZP 14002

ZP 8002
ZP 12019
Nimco LED koupelnová zrcadla se vyznačují
zejména výbornou svítivostí. Za použití LED
diod s vysokým výkonem, technologických
postupů a konstrukce dosahují zrcadla
mnohem vyšší svítivosti než běžné zářivkové a jiné LED zdroje světla.

Nimco LED bathroom mirrors are characterized by excellent luminous intensity. Using
high-performance LEDs, technology, and
design, mirrors are much more luminous
than conventional fluorescent lamps and
other LED light sources.
LED zrcadla / LED mirrors

ZP 11002
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ZP 18002

ZP 13019

V koupelně se věnujeme nejen osobní
hygieně, ale také se zde zkrášlujeme.
Nástěnné podsvícené zrcadlo je praktické tvoří i významný dekorativní prvek.

ZP 9002

LED zrcadla / LED mirrors

ZP 17002

In the bathroom, we are not only looking for personal hygiene, but also
being beautified. The wall-mounted
mirror is practical, making it an important decorative element.

ZP 19066
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Vypnuté / OFF

Zapnuté / ON
Ovládání zrcadla a nastavení svítivosti pomocí dotykového senzoru.
mirror control and luminosity setting by touch switch.

LED zrcadla NIMCO mají po celém obvodu LED pásek s výkonnými čipy, které vám
zajistí perfektní péči o vaši pleť. Elegantní
podsvícená zrcadla tak naleznou uplatnění v každé domácnosti.

LED mirrors NIMCO use LED strips with
high-performance chips around the perimeter which ensure the perfect skin care.
Elegant illuminated mirrors can be used in
every home.

Nemůžete se doma shodnout, zda zvolit
teplé nebo studené světlo zrcadla? Potom
budou perfektním řešením modely zrcadel NIMCO, které umožňují přepnutí mezi
teplou nebo studenou barvou. Praktické
zrcadlo budou rády užívat nejen ženy při
líčení, ale také muži při holení.

Is it difficult in your household to agree
whether to choose cool light or warm light
of the mirror? Then NIMCO has a perfect
solution for you, whereas some models
allow you to switch between cool and
warm light. Useful mirror could be used
not only by women for their make-up but
also by men while shaving.
LED zrcadla / LED mirrors
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ZK 20165-26

PROPRACOVANÉ DO
NEJMENŠÍHO DETAILU
LED kosmetická zrcátka NIMCO mají po celém obvodu LED pásek s výkonnými čipy, které vám zajistí perfektní péči o vaši pleť.
Zaujmou vás nejen svým designem, ale také pětinásobným zvětšením. Elegantní podsvícená zrcátka tak naleznou uplatnění v každé
domácnosti.

PROCESSED TO
THE SMALLEST DETAIL

ZK 20465-26

LED cosmetic mirrors NIMCO use LED strips with high-performance
chips around the perimeter which ensure the perfect skin care. They
will catch your attention by their design but also by 5x magnification.
Elegant illuminated cosmetic mirrors can be used in every home.
13
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dotykový senzor
touch switch

ZK 20465P-26

Vaše péče o pleť a dokonalé nalíčení bude pohodlnější s LED kosmetickým zrcátkem NIMCO. Jeho pětinásobné zvětšení vám pomůže
k dosažení dokonalosti. Kosmetická zrcátka
NIMCO vás navíc potěší svým designem a zapadnou tak do každé koupelny. U některých
modelů navíc můžete pomocí dotykového
podsvíceného spínače přepnout mezi teplou
a studenou barvou. Pokud si nejste jisti tvarem můžete vybrat také mezi kulatým nebo
hranatým. LED zrcátka NIMCO se tak stanou
důležitou součástí vaší každodenní péče.

ZK 20265-26

Your skin care and perfect make-up will be
much more comfortable with LED cosmetic
mirrors NIMCO. Its 5x magnification will help
you reach the perfection. Cosmetic mirrors
NIMCO will please you by their design and
they will definitely fit into every bathroom.
Some models also offer switching between
the cool light and warm light which is ensured by illuminated touch switch. If you are
not sure about the shape you can choose
between the round one and square one. LED
cosmetic mirrors NIMCO will become an important part of your daily care.

jasné polední světlo
bright midday light

teplé bílé světlo

warm white light

ZK 20465-26

LED kosmetická zrcadla / LED cosmetic mirrors

ZK 20265P-26
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Koupelnové doplňky z kolekce BORMO byly navrženy
tak, aby slušely každé koupelně bez ohledu na její velikost, stáří a styl. BORMO je přizpůsobivé v každém detailu díky použitým materiálům a tvarům.

Bathroom accessories BORMO were designed to suit
every bathroom regardless of its size, age and style.
BORMO is adaptable in every little detail due to its used
materials and shapes.

Spojení jednoduchosti s čistými liniemi a tvary přesně
vystihuje sérii koupelnových doplňků BORMO. Prostý
design této řady v sobě skloubil nadčasový vzhled spolu
s funkčností každého výrobku.

Combining simplicity and pure lines and shapes, this is
expressed by the series of bathroom accessories BORMO. Simple design of this series has linked together timeless look and the usefulness of every product.
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keira
Moderní koupelna je mixem společných
i soukromých zón. Je flexibilní a odolná
tak, aby v omezeném čase, na omezeném prostoru, umožňovala naplnit různé
představy každého člena domácnosti.
Série Keira je spojením současné technologie a kreativity. Jako celek tvoří mozaiku moderních trendů, je ostrá a důstojná,
technická a bez kompromisů.

A modern bathroom is a combination of
common and private zones. It is flexible
and thus even in limited time and space
it allows to meet requirements of every
member in a household. KEIRA series is a
combination of modern technology and
creativity. As a whole it creates a mosaic
of trends, it is sharp and dignified, technical and with no compromises.

Ke koupelně neodmyslitelně patří nejen drobnosti a pomůcky k mytí a čištění těla, ale také nejrůznější koupelnové doplňky. Ideální je, když v těchto věcech máme možnost výběru. Vaší inspirací může být právě moderní série
KEIRA s ostrými hranami.

Not only trifles and body washing and cleaning agents
belong to every bathroom but also various bathroom accessories. And it is optimal if we have a choice. Your inspiration could be a modern series with sharp edges called
KEIRA.
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keira
Přímočarý styl v moderním pojetí koupelny. Dekorativní
prvky v dokonalém souladu s funkčností vytváří hotový
designový skvost. Elegantní, hranaté úchyty dokonale
sladěné s oblými tvary jsou jedinečným pojetím kreativního koupelnového designu.

Straightforward style in modern bathroom design. Decorative elements in perfect harmony with functionality
create a real design jewel. Elegant, square handles perfectly matched with round shapes are the unique concept
of creative bathroom design.
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Koupelny s dekory odkazující k časům dávno minulým a místům velmi vzdáleným příjemně doplní série Lada. Nabízí se hned v několika barevných
provedeních. Povrchová úprava ve stylu starobylé
mědi doplní takovou koupelnu opravdu jedinečně.

discover ageless beauty

Slůvko retro označuje cokoliv,
co bylo používáno a uznáváno coby módní v minulosti
a je jedno, jestli to bylo před
dvaceti nebo dvěma sty lety.
Porozhlédněte se, jak se žilo v
dobách dávno minulých, a nechte se inspirovat. Vaše koupelna pak může být s Ladou
jako z pohádky.
lada

The word „vintage“ was used
and appreciated as fashionable in the past. Fifteen, twenty
or two hundred years? Time
doesn‘t matter. Look around
to see how people lived in
ancient times and look for an
inspiration. Your bathroom
with LADA can look like a fairytale.

Bathrooms with decoration referring to ancient times and
remote places can be completed by the series LADA. It is
offered in several color variants.Surface finish in ancient
copper style will complete that kind of a bathroom really
uniquely.

23

LED MIRRORS
BATHROOM ACCESSORIES

Ve své koupelně vytvoříte intimní atmosféru
především vhodně zvolenými koupelnovými
doplňky. Aktuálním trendem ve světě koupelnových doplňků jsou přírodní materiály. Doplňky inspirované přírodou sluší každé koupelně.

In our bathroom we create an intimate atmosphere by choosing the proper bathroom accessories. The current trends in the world of
bathroom accessories incorporate natural materials. Accessories inspired by nature fit into
every bathroom. Clean and simple lines as well
as retro style –that is classy!

Zavřete oči a relaxujte ve svém osobním ráji. Obklopeni jemnými křivkami se nechte unášet na moři odpočinku. Harmonie dvou
prvků vytváří dokonalé minimalistické pojetí, které vám dodá pocit
blaha již od prvního pohledu.

Close your eyes and relax in your personal paradise. Surrounded by delicate curves, let yourself be carried away by the seaside. The harmony of two elements creates a perfect minimalist concept that will give you a sense of well-being from the
first point of view.
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kibo

Minimalismus, elegance, nadčasovost? To vše může představovat černá
v interiérech. Černá by neměla koupelně vládnout, nicméně v kombinaci s
bílou vytvoří unikátní prostor, který se
neokouká. Stále váháte použít černou?
Začněte s doplňky KIBO.

Minimalism, elegance, timelessness?
The black in interiors can comprise all
of these aspects. Black shouldn’t rule
the bathroom. However, in combination with white it creates a unique space. If you still hesitate to use black then
begin with accessories KIBO.
27

kibo

K
LED MIRRORS
BATHROOM ACCESSORIES

kibo
Nadčasovost. Toto slovo se
v oblasti moderního designu skloňuje ve všech směrech a série koupelnových
doplňků KIBO jej dokonale
vystihuje. Ostré linie, oblé
tvary i hrany, to vše lze
skloubit v jeden celek, KIBO
je toho důkazem.

Timelessness. This word
blends in every aspect of
modern design, and the
KIBO range of bathroom
accessories perfectly captures it. Sharp lines, round
shapes and edges can all
be combined into one,
KIBO being the proof.

29

kibo

LED MIRRORS
BATHROOM ACCESSORIES

kibo

KIBO je ukázkovým představitelem nadčasovosti v moderní koupelně. Ostré linie,
oblé tvary i hrany, kombinace materiálů, to
vše lze skloubit a zároveň vytvořit jednotný
celek s doplňky ze série KIBO. Nebojte se vykročit z řady a vsaďte na originalitu.

KIBO is a perfect representative of timelessness in modern bathrooms. Sharp
lines, round shapes and edges, material
combinations, it can all be combined creating one unit with accessories KIBO. Don’t
be afraid to step out of the line and bet on
originality.

31

kibo

LED MIRRORS
BATHROOM ACCESSORIES

nerez

stainless
steel

unix
Oblíbili jste si naši sérii UNIX? Nyní
jsme ji rozšířili a nabízíme ji v broušené nerezi. Matný povrch nerezové
oceli dodává doplňkům elegantní
nádech. I tato série umožňuje doplňky lepit a je tedy ideálním řešením,
pokud nechcete v koupelně vrtat.

Jste milovníci jednoduchého a moderního
stylu? Série UNIX z broušené nerezi je tou
správnou volbou. Díky svému kulatému
tvaru a matnému povrchu je tato série navíc unikátním řešením pro všechny typy interiérů. Je možné ji připevnit vrtáním nebo
lepením.

Have you got to like our series UNIX?
We have extended it and we are offering it in brushed stainless steel. Matt
surface finish endows the accessories
with stylish touch. Even this series
allows sticking and therefore it is a
perfect solution if you don’t want to
drill.

Are you a fan of simple modern design?
The series UNIX made of brushed stainless steel is the perfect choice. Thanks to
its round shape and matt surface finish this
series is a unique solution for all types of
interiors. It can be attached by sticking or
drilling.
unix nerez / stainless steel
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nerez

stainless
steel

Lesk nebo mat? Při výběru koupelnových doplňků budete řešit nejen
praktickou stránku, ale také design,
provedení a způsob zpracování v
matu či lesku. Lesklá je krásná, doslova zrcadlová. Matná je přirozenější, příjemná, interiéru dodává na
útulnosti. Je to jen na vás, jakou variantu si zvolíte.

Glossy or matt finish? When choosing the bathroom accessories you
need to consider the usefulness but
also design, realization and the way
of processing the product with glossy or matt surface finish. Glossy is
beautiful, literally mirror-like. Matt is
more natural, making your interior
cosy. It is only up to you which option you are going to choose.
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unix

Unix miluje oblé tvary a kruh se stal její
součástí. Série koupelnových doplňků
sleduje aktuální trendy a je navržena pro
všechny milovníky kyprých tvarů. Je masivní a zároveň vzdušná, monumentální a
zároveň minimalistická. Je zkrátka vše, co
potřebujete.

Série koupelnových doplňků UNIX v sobě
nese nádech funkcionalismu, stylu ovládající moderní design napříč celým spektrem střídajících se trendů. Díky svému
univerzálnímu designu bude ladit s jakýmkoli vybavením koupelny.

UNIX loves round shapes and a circle has
become its part. Series of bathroom accessories follows the latest trends and it
is designed for all lovers of plump shapes. It is massive yet airy, impressive but
minimalist. It is all you need.

Series of bathroom accessories UNIX carries a touch of functionalism, a style dominating the modern design across the
whole spectrum of changing trends. Due
to its universal design it goes together
with any bathroom furnishing.
unix

One bathroom,
endless possibilities
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Unix symbolizuje eleganci. S prvotřídními pochromovanými prvky
a zaoblenými křivkami. Dokonalé
tvary umocněné odolným materiálem. Skleněné prvky vyrobené
z extra čirého skla dodají vaší koupelně nádech čerstvého vzduchu.
Extrémně přizpůsobivá, masivní a
odolná.

Unix symbolizes elegance. With
premium chrome elements and
rounded curves. Perfect shapes enhanced by durable material. Glass elements made from
extra clear glass will give your
bathroom a touch of fresh air. Extremely adaptable, massive and
durable.

unix
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badu
Pokud sníte o koupelně s přírodními prvky, není třeba se
příliš omezovat. Současný trh
nabízí nepřeberné množství
těchto materiálů a doplnit takovou koupelnu můžete lehce
se sérií BADU. Bílá barva v kombinaci s bambusem dodá vaší
koupelně ten správný ráz.

If you dream about the
bathroom with natural elements you don’t need to limit
yourself. The current market
offers any amount of such materials and you can complete
it easily with the series BADU.
White color combined with
bamboo gives your bathroom
the right style.

Zajímavý set doplňků ze série
BADU spojuje přírodní bambus s
elegancí bílé barvy. Tato kombinace nalezne uplatnění v koupelnách
v přírodním stylu. Nechte proniknout trochu přírody i do vaší koupelny se stylovou sérií BADU.

An interesting set of accessories
BADU connects natural bamboo
with the elegance of white color.
This combination finds its place
in bathrooms of a natural style.
Let a bit of nature get into your
bathroom with the stylish series
BADU.
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Procházet se po písčité pláži a žasnout, nechat si prostupovat teplo tělem i duší. Znáte ten příjemný pocit?
Společně proměníme vaše domovy s novou sérií Kora.
Jednoduchou, přesto v dokonalých liniích. Ve světle svíček a za doprovodu příjemné hudby promění Kora koupelnu na jedinečnou oázu klidu a blaženosti.

While walking on a sandy beach amazed, let your body
and mind pervade by the warmth. Do you know this
pleasant feeling? All together with the new series Kora
we can change your homes. Simple, yet in a perfect shape. In the candle light supported by the cosy music, Kora
can turn your bathroom into a unique oasis of peace
and bliss.
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ava

Barevné koupelnové doplňky jsou důležitým prvkem, který může výrazně podtrhnout a umocnit
styl koupelny. Tak například bílá barva. Bílá barva je
neutrální, vhodná pro všechny účely. Bílá je spojená
s představou nevinnosti, čistoty, svobody a nových
začátků. Vyjadřuje silnou a laskavou energii. Umocněte svůj styl!

lio
Oblé a čisté. Jemné a přesné. Lio vyzařuje smysl
pro detail a zanechává po sobě výraznou stopu.
Od dokonalých křivek až k nejmenším detailům.
Dodejte vaší koupelně speciální dotek.

44

Colorful bathroom accessories present an important element which can noticeably highlight and enhance the style of a bathroom, for example a white
color. White color is neutral, suitable for every purpose. White is associated with innocence, pureness,
freedom and new experiences. It expresses strong
energy. Then intensify your style!

Round and clean. Fine and accurate. Lio gives a
sense of detail and leaves a distinctive trace behind. From perfect curves to the smallest details.
Give your bathroom a special touch.
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omi

Ne všem mohou lahodit výrazné a jasné barvy. Pokud patříte spíše ke zdrženlivějším typům, kteří si
potrpí na jednoduchost a styl, nebojte se vsadit na
jednu barvu. Čistá bílá je pro koupelnu jako stvořená.
I když barva bílá na první pohled vypadá nudně, je
stále v oblibě stejně tak, jako barva šedá nebo černá.

Not everyone can enjoy bright and clear colors. If you
are more of a restrained type who is fond of simplicity and style, do not be afraid to bet on one color.
Clean white is made for the bathroom. Although the
white color at first glance looks boring, it is still as
popular as gray or black.

Zamilujte se do detailů společně s NIMCO. Objevte
neobyčejné materiály, vysoký standard kvality a preciznost designu.

Fall in love with NIMCO. Discover extraordinary materials, high quality standards and design precision.
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Vnitřní plastová vložka
poskytující ochranu nerezového těla dávkovače a
prodlužující tak životnost
výrobku.
Plastic insert to protect the
stainless steel body and
extend the lifetime of product.

Vnitřní plastová vložka
poskytující ochranu nerezového těla dávkovače a
prodlužující tak životnost
výrobku.
Plastic insert to protect the
stainless steel body and
extend the lifetime of product.
Dávkovač na tekuté mýdlo / mýdlovou pěnu

HYGIENICKÝ

Soap dispenser / foam dispenser

Na toaletách frekventovaných míst
jsou v současnosti módní zásobníky
tekutých mýdel, které jsou jednoduché, nejlépe neviditelné, ale s perfektními technickými parametry.

For using the toilets in public places,
it is necessary to use high-quality
hygienic toilet paper packed in large
rolls which are used to maintain
standard hygienic conditions even in
very frequented places.

Nowadays, in the rest rooms of very
frequent places there are modern
soap dispensers which are simple,
plain, preferably invisible but with
the perfect technical parameters.

PROGRAM
sanitary program

Pro použití ve veřejných toaletách jsou vhodné vysoce
hygienické toaletní papíry ve velkých rolích, pomocí kterých lze zachovat standardní hygienické podmínky i na
velmi frekventovaných místech.
49

hygienický program / sanitary program

VESTAVĚNÉ DÁVKOVAČE
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built-in dispensers

Umyvadla v koupelnách a dřezy v kuchyních
jsou jednoznačně nejpoužívanějšími zařízeními
vašeho obydlí. Čas i práci Vám ušetří vestavěný
dávkovač na tekuté mýdlo nebo prostředku na
mytí nádobí.

DRÁTĚNÝ PROGRAM

Bathroom basins and kitchen sinks, these are
undoubtedly the most often used fittings of
your house. Your time and work will be saved
by using built-in soap dispenser or washing-up
liquid dispenser.

wire baskets

Poličky a jiné závěsné systémy z odolného
kovu s chromovou povrchovou úpravou vyřeší
problémy s nedostatkem úložného prostoru i v
té nejmenší koupelně a všude nastolí pořádek
a řád.

Shelves and other hanging systems made of durable metal with chrome surface finish solve the
problems regarding lack of storage space even in
the smallest bathroom. Besides that, they establish
order and system.

50
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KOSMETICKÁ ZRCÁTKA
cosmetic mirrors
Nelíbí se vám velká zrcadla, nebo se do vaší
koupelny jednoduše žádné takové nevejde? Dopřejte si větší komfort se zvětšovacím výsuvným
zrcátkem, připevněným ke zdi. Zrcátko je velmi
praktické. Aby plnilo svou funkci, mnoho místa
nepotřebuje.

You don’t like big mirrors or there is simply no
space in your bathroom for such mirror? You
should spoil yourself with a magnifying cosmetic
mirror. This wall-mounted mirror is adjustable. It
is very practical and you don’t need much space
for it to fulfil its function.

MADLA
grab bars

Koupelna by nebyla úplná bez nejrůznějších doplňků, drobností a pomůcek. Ideální je tedy, když máme i
v těchto věcech a záležitostech možnost výběru. Můžeme tak jednak
vyladit svou koupelnu do nejmenšího detailu a zároveň si vybrat vše v
potřebné NIMCO kvalitě.

A bathroom would never be complete without various accessories, trifles
and little aids. It is optimal if we have
a choice even in these issues and
matters. Not only we can harmonize our bathroom in every little detail
but we can choose all high-quality
products from NIMCO brand.
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madla / grab bars

kosmetická zrcadla / cosmetic mirrors

Výstavní panely
exhibition stands

VÝSTAVNÍ STOJAN 017
(2 série - zakladní modul)

VÝSTAVNÍ STOJAN 017 - rozšířený
(5 sérií - rozšířený modul)

EXHIBITION STAND 017
(2 series - basic module)

EXHIBITION STAND 017 - enlarged
(5 series - enlarged module)
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