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Od doby, kdy člověk chápe koupelnu jako součást životního prostoru, dochází k uvolnění hranic.
Místnosti jsou větší a výrobky jsou výraznější. V roce 2017 chceme koupelnový design společně
s vámi promýšlet ještě dál.

Koupelna je pro nás nedílnou součástí architektury. A nikdy nestojí sama o sobě. Proto také každý 
z našich výrobků ukáže svou hodnotu až po zasazení do kontextu. Při každodenním používání v 
individuálním prostředí se plně rozvíjí smyslnost a smysluplnost.

Díky tomuto pojetí koupelny vznikají zcela nová řešení. Tak jsme světově nejúspěšnější sérii 
doplňků PLAN pozvedli s dynamickými armaturami na novou úroveň. Nebo jsme u IXMO SOLO 
dostali princip redukce na špičkovou úroveň a definovali tak pro koupelny nové standardy. Také 
jsme využili naše zkušenosti a znalosti z oblasti osvětlení a úložných prostor a vyvinuli jsme zcela 
nová zrcadla s osvětlením, zrcadlové skříňky a koupelnový nábytek.

Pojďte se s námi podívat do zákulisí a objevte nový, fascinující svět koupelen.

Hartmut Dalheimer,  
jednatel společnosti

Engelbert Himrich,  
společník s právy jednatele
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KDYŽ SE SVOBODA PLÁNOVÁNÍ 
STANE STANDARDEM.
Univerzální design je všechno – jen ne libovolný. Série PLAN společnosti KEUCO již přes 15 let 
nabízí architektům, projektantům a instalatérům maximální svobodu při plánování. Nejobsáhlejší 
koncept pro vybavení koupelen na světě je nyní aktualizován: nové designové armatury přinášejí 
do koupelny dynamiku. Chytré doplňky bodují praktickými detaily. A dalším stavebním kamenem 
v nabídce firmy KEUCO je série koupelnového nábytku PLAN s přímými liniemi, navržená designo-
vým studiem Tesseraux + Partner z Postupimi.

PLAN



ARMATURY	PLAN S

Nový koncept armatur PLAN S přináší do 
koupelen celého světa novou interpretaci 
designu série PLAN. Tyto armatury se 
jako dynamický prvek, který upoutá po-
zornost, hodí do soukromých i veřejných 
prostor. Ohnuté výtokové ramínko páko-
vých 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 podo-
mítková páková směšovací umyvadlová 
armatura: výtok ze zdi a páka jsou spoje-
ny do jediného prvku. Inteligentní montáž 
je součástí. Díky mimořádně plochému 
montážnímu tělesu a možnosti vyrovnání 
hloubky ve zdi.

MODERNÍ KLASIKA  
S DYNAMICKOU INTERPRETACÍ



U všech armatur PLAN S přesvědčí fi-
ligránská, svisle vzhůru směřující ovlá-
dací 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 arma-
tura, která byla speciálně navržena pro 
umyvadlo z varicoru®. S naprostou sa-
mozřejmostí se tyčí na malém podstavci 
uprostřed umyvadla. Vynikající design 
právě pro vás.

ARMATURY	PLAN S 1110





Jednotností se série PLAN vyznačuje již odjakživa. Proto se 
ohnuté výtokové ramínko objevuje jako designový prvek i u 
dalších produktů PLAN S. Pro vanu je buď začleněno do 
nástěnné armatury, nebo jako vanová vpusť instalováno 
přímo na zeď.

JEN A JEN DYNAMIKA

ARMATURY	PLAN S 1514



Se sérií PLAN S si při navrhování sprchy a vany vychutnáte  
naprostou svobodu. Vanová směšovací armatura se zabudova-
ným výtokovým ramínkem se montuje na omítku. Pro instalaci 
v minimalistickém designu lze samostatnou vanovou vpusť 
také perfektně kombinovat s podomítkovými prvky konceptu 
IXMO. Sprchová směšovací armatura plynule přenáší reduko-
vaný vzhled PLAN do sprchy.

ARMATURYPLAN S



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.

DESIGNOVĚ SILNÍ  
HRDINOVÉ KAŽDÉHO DNE

DOPLŇKY	PLAN 1918



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.

DOPLŇKYPLAN 2120



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

MYSLELI JSME NA VŠECHNO

Doplňky PLAN jsou po celém světě doma a nabízejí uklidňující 
plus v podobě inteligentní funkce. Nový kosmetický koš na od-
padky 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.

DOPLŇKYPLAN 2322





Dokonalým doplňkem všech armatur PLAN S je nový koupelno-
vý nábytek s přímými liniemi, umyvadla a zrcadla s osvětlením 
PLAN. Návrh opět pochází z designového studia Tesseraux + 
Partner z Postupimi.

Všestranný architektonický přístup je patrný v každém detailu. 
Nábytek je decentně jednoduchý. Koncepce designu a barev 
sahá od hranatých korpusů přes elegantní skleněné čelní 
stěny až po rám zrcadla s osvětlením a dokonce i filigránský 
podstavec. Spodní rámy se dodávají pro skříňky pod umyva-
dla, vysoké skříňky nebo pro boční skříňky ve čtyřech šířkách 
od 500 do 1200 mm.

Každý kus nábytku je zcela moderní, dodává se v přírodních 
barevných tónech lanýž, kašmír a inox nebo v klasické bílé a 
antracitové. Korunou pak jsou plochá umyvadla. Přesvědčivé 
na celé čáře.

STYL NA CELÉ ČÁŘE

KOUPELNOVÝ	NÁBYTEK	/	UMYVADLA	PLAN



Keramická umyvadla PLAN si vás získají plochým designem a 
měkce prohnutým tvarem. Keramika ze slinutého materiálu, 
který se snadno udržuje, splňuje nejvyšší nároky na zatížení a 
hygienu. V závislosti na šířce od 500 do 1200 mm jsou na výběr 
jednoduchá umyvadla nebo dvojumyvadla s velkorysou plochou 
pro různé armatury. Všechna řešení lze samozřejmě kombinovat 
s armaturami PLAN a PLAN S.

V běžné šířce 800 mm lze ke koupelnovému nábytku PLAN 
také zvolit umyvadlo z kvalitního materiálu varicor®. S vhodnou 
pákovou směšovací armaturou PLAN S tak vznikne špičkový 
designový kus.

PLYNULÁ ŘEČ TVARŮ

KOUPELNOVÝ	NÁBYTEK	/	UMYVADLA	PLAN 2928





DESIGN, KTERÝ LNE K PODLAZE

Jak si můžete všimnout, je nový koupelnový nábytek PLAN 
vzrušující. Žije z estetického kontrastu. Nábytek namontovaný 
na zdi je působivý, ale vyzařuje i určitou dávku klidu a lehkosti. 
Možná tu působí provedení korpusu tón v tónu a skleněný 
povrch bez úchytek. Rozhodně to jde s módou.

V kombinaci s volitelným filigránským kovovým podstavcem 
působí tento decentní nábytek v místnosti silným dojmem. 
Díky vysoce kvalitnímu laku se barevně přesně hodí ke zvole-
nému korpusu. Nábytek a umyvadla v šířkách od 500 mm do 
1200 mm a ve dvou výškách vytvářejí zvláštní atmosféru – ať 
už je koupelna jakkoliv velká.

KOUPELNOVÝ	NÁBYTEK	/	UMYVADLA	PLAN 3332



KONCEPT SE PŘEDSTAVUJE

K všestrannému konceptu zařízení koupel-
ny PLAN patří také boční a vysoké skříňky. 
Zde se snoubí smyslnost a smysluplnost. 
Korpus je k dostání v pěti moderních bar-
vách. Kvalitní skleněné čelní stěny jsou 
na zadní straně leskle lakované. Pouze u 
provedení inox je sklo matně satinované.

Vysoká skříňka překvapí bočně vestavě-
nou policí, která není zpředu vidět. Skříň-
ka tak nabízí dostatek místa pro potřeby 
každodenního použití.

K designu koupelnového nábytku PLAN navíc patří inteligentní funkčnost v 
detailu. Vysoká skříňka pod umyvadlo překvapí dodatečnou vnitřní zásuv-
kou. Přehledné vnitřní členění umožňuje přímý přístup k vašim ošetřujícím 
přípravkům a je praktické – dělané jako pro vás.

KOUPELNOVÝ	NÁBYTEK	/	UMYVADLA	PLAN 3534



Stejně jako všechno u firmy KEUCO mají i křišťálová zrcadla a zrcadla s osvět-
lením 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 inova-
tivní 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 hlav-
ní 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.

SKVĚLE ZAPADÁ DO OBRAZU

Barva světla 
teplá bílá

Vyhřívání 
zrcadla

Barva světla 
bílé denní 

světlo

Osvětlení
umyvadla

(dole)

Hlavní  
osvětlení
(nahoře)

Zap/Vyp

ZRCADLA	S	OSVĚTLENÍMPLAN



KDYŽ HLAVNÍ ROLI  
HRAJE SVĚTLO.
KEUCO již řadu let disponuje odbornými znalostmi z oblasti osvět-
lení a úložných prostor. Tyto znalosti nepřicházejí samy o sobě. 
Jsou výsledkem důsledných investic do technologií budoucnosti. 
Naším hlavním cílem je dokonalé světlo ve své nejčistší podobě. 
Co zní filozoficky, je ve skutečnosti nejpečlivější práce. Do desek 
plošných spojů, které používáme, jsou všechny LED moduly osazo-
vány ručně. Proč? Protože pouze tak můžeme zabezpečit, že LED 
moduly, předem co nejpřesněji roztříděné podle barvy světla – v 
tzv. procesu binningu, budou vysílat stoprocentně harmonický 
celkový obraz. Protože právě to naši zákazníci chtějí každé ráno 
vidět v zrcadle.

ZRCADLA	S	OSVĚTLENÍM	&	ZRCADLOVÉ	SKŘÍŇKY



ROYAL	LUMOS

Je to ještě zrcadlo nebo již umění? Tato otázka se nabízí u nové zrcadlové skříňky 
ROYAL LUMOS. Její rám s osvětlením po třech stranách jako by se nad vším vznášel. 
Dobře, že je díky otevřené odkládací poličce vhodná pro každodenní použití. Vaše 
oblíbené přípravky tam naleznou prominentní místo.

Skříňka ROYAL LUMOS, navržená designovým studiem blisse-zetsche z Mnichova, 
je vybavena třemi samostatnými LED zdroji světla: průsvitný rám slouží jako hlavní 
osvětlení, které ukáže prostor i tvář v tom správném světle. Dolů směřující osvětlení 
umyvadla dodá armatuře i umyvadlu náladové akcenty. Díky nepřímému osvětlení se 
polička, vzadu opatřená zrcadlem, stává funkčním a estetickým vrcholem.

Za obvodovým průsvitným rámem svítí vysoce výkonné LED diody – s plynule nastavi-
telnou barvou a intenzitou světla: od denního bílého světla 6500 K, které je ideální pro 
každodenní péči, až po teplé bílé světlo 2700 K pro perfektní večerní make-up nebo 
působivou atmosféru pro koupel. LED lze individuálně nastavovat pomocí intuitivního 
ovládacího panelu. KEUCO se svým speciálně navrženým konceptem osvětlení opět 
definuje standardy.

EXISTUJE POUZE JEDNO  
SVĚTLO: TO SPRÁVNÉ

Barva světla 
teplá bílá

Barva světla 
bílé denní 

světlo

Osvětlení
umyvadla (dole)

Hlavní osvětlení
(nahoře)

Zap/Vyp

4140



Také uvnitř vyzařuje ze zrcadlové skříňky ROYAL LUMOS design a kvalita „made in Germany“. 
Vestavěná přihrádka ctí design a určuje praktické priority. Při zavřených zrcadlových dvířkách je 
zaručen přístup k často používaným potřebám. Vložka z kvalitního linolea tvoří protiskluzovou a 
odolnou podložku pro hodinky nebo šperky.

Skříňka ROYAL LUMOS je vynikající. Lze ji namontovat buď klasicky jako zrcadlovou skříňku na 
zeď nebo jako polozápustný model částečně do zdi. U obou je vnitřní vybavení té nejvyšší kvality: 
zadní a boční stěny i otočná dvířka jsou uvnitř opatřená zrcadly a skleněné poličky jsou výškově 
nastavitelné. Díky pantům s měkkým dovíráním se dvířka zavírají lehce a jemně.

Skřínka se dodává v šesti šířkách, od 650 do 1400 mm, což otvírá individuální možnosti pro rea-
lizaci malých i velkých koupelen. Podle šířky jsou skříňky osazeny až třemi zrcadlovými dvířky a 
hodí se perfektně k jednoduchým umyvadlům i dvojumyvadlům.

UPŘÍMNĚ ŘEČENO: VELKOLEPÉ

ROYAL	LUMOS





Světlo samozřejmě nemůže být nově vynalezeno. Může se však esteticky a prakticky 
optimalizovat pro nové využití. Právě to platí v případě inovativní série zrcadlových 
skříněk ROYAL L1. Nová zrcadlová skříňka se třemi moderními světelnými zdroji LED 
a se zcela novým inteligentním otočným stmívačem vytvoří v koupelně při každé 
příležitosti tu správnou světelnou atmosféru.

Velkorysé a přitom elegantní nasazovací svítidlo LED nové zrcadlové skříňky ROYAL L1 
vévodí korpusu opatřenému zrcadly ze všech stran a poskytuje teplé bílé světlo 3000 
kelvinů. Nové osvětlení umyvadla, neviditelně umístěné pod korpusem, dokonale 
vyzdvihne armaturu. A vestavěné osvětlení stěny vytváří jedinečnou auru kolem celé 
zrcadlové skříňky. Všechny tři světelné zdroje přesvědčují svým extrémně vysokým 
jasem a věrností barev.

SVĚTLO,  
KDE HO POTŘEBUJETE

ROYAL L1 4746



Zrcadlová skříňka ROYAL L1 nejenže přitahuje pohledy, ale dělá to zcela cíleně. Je to jednak 
díky třem světelným režimům, které se dají plynule nastavovat inteligentním otočným 
stmívačem. Kromě toho také disponuje množstvím osvědčených detailů, jež umožňují 
optimálně využít úložný prostor. Skleněné poličky mají individuálně nastavitelnou výšku 
a je možno je doplnit zásuvkami z eloxovaného hliníku.

Skříňka ROYAL L1 je k dispozici v šesti velikostech od 500 mm do 1300 mm, s jedněmi, dvěma nebo třemi dvířky 
opatřenými zrcadly na obou stranách – a proto je kompatibilní s téměř všemi běžnými formáty umyvadel. Od délky 
1200 mm disponuje osvětlením pro dvojumyvadla se dvěma armaturami – což vyzdvihne jejich pochromované 
povrchy a designově výrazné tvary. Otočný stmívač je vždy umístěn vpravo pod korpusem skříňky. Jeho ovládání je 
velmi intuitivní a jeho stisknutím a otáčením je možno měnit režim a intenzitu světla. Obě zvolené funkce zůstanou 
nastaveny i po vypnutí a při příštím zapnutí se opětovně aktivují.

Režim	1:	Osvětlení	stěny	a	čelní	osvětlení
„Funkční světlo“ je ideální pro denní použití koupel-
ny. Horní svítidlo zajišťuje čelní osvětlení; na jeho 
zadní straně je decentní osvětlení stěny.

Režim	2:	Pouze	osvětlení	umyvadla
Teplé a neoslňující „orientační světlo“ je ideální 
pro noční používání koupelny nebo pro relaxační 
koupel, protože je osvětleno pouze umyvadlo a 
armatura.

Režim	3:	Všechny	tři	světelné	zdroje
V tomto režimu je aktivováno osvětlení stěny, 
osvětlení umyvadla a čelní osvětlení, takže je vše 
dokonale osvíceno: umyvadlo, osoba před ním a 
dokonce i stěna vzadu.

ROYAL L1 4948



KLASIKA ZA  
ROZUMNOU CENU

ROYAL 15

V každé zrcadlové skříňce KEUCO se skrývají znalosti a zkušenosti v oblasti světla a 
úložného prostoru. Pro novou skříňku ROYAL 15 ve štíhlém designu jsou typická nasa-
zovací LED svítidla ze světlovodivého materiálu v decentním pochromovaném rámu. 
Zajišťují čelní osvětlení místnosti a nepřímé osvětlení stěny. Přídavné LED osvětlení  
umyvadla slouží jako noční orientační světlo. Dohromady postačí k osvětlení celé 
místnosti. Všechny tři možné režimy se plynule ovládají pomocí intuitivního otočného 
stmívače, který si vždy zapamatuje poslední nastavení.

Moderní vzhled skříňky je díky kompletnímu osazení zrcadly ještě ušlechtilejší. Zrca-
dlová skříňka přesvědčí také svými vnitřními hodnotami: úložný prostor lze variabilně 
rozdělit, otočná dvířka s panty s měkkým dovíráním jsou plně pozrcadlená a uvnitř 
leží dvě elektrické zásuvky. Skříňka ROYAL 15 má v šířce 500 mm jedny dvířka, v šíř-
kách 650-1000 mm dvoje dvířka a při 1200 mm dokonce troje dvířka. Ideálně se tak 
hodí pro dvojumyvadla – a k nejrůznějším stylům v koupelně.

5150



KOMFORT V DOKONALOSTI

Hliníkové zrcadlové skříňky řady EDITION 400 přesvědčí svým filigránským vzhledem v nadča-
sovém designu a technicky vynikajícím provedením. Zázrak z projekční kanceláře Tesseraux + 
Partner neskrývá pouze každodenní hygienické potřeby. Ve štíhlých dvířkách je nyní navíc ukryto 
inovativní vyhřívání zrcadla. Tento praktický a pohodlný nadstandard zabrání zamlžování zrcadlo-
vé skříňky po sprchování. Speciální vylepšení: senzorem řízené vyhřívání zrcadla se automaticky 
vypne 20 minut po jeho zapnutí. 

Také z hlediska osvětlení využívají zrcadlové skříňky nejnovější techniku. Speciální materiál vyvádí 
světlo z LED diod na povrch, což trvale zajišťuje optimální osvětlení místnosti nebo obličeje. Díky 
inteligentnímu senzorovému ovládání je možno plynule měnit jak intenzitu, tak barvu světla – od 
teplého bílého světla 2700 kelvinů až po jasně bílé denní světlo 6500 kelvinů. Takže v závislosti na 
denní době a vlastních preferencích se může každý ukázat v tom nejlepším světle. Tak proč byste 
se měli vzdát dalšího komfortu, který poskytují různé verze nástěnných a zápustných variant 
zrcadlových skříněk EDITION 400?

EDITION	400

Vyhřívání Barva světla 
teplá bílá

Barva světla 
bílé denní 

světlo

Stmívání Zap/Vyp





ROYAL	REFLEX.2

VÝVOJ SVĚTLA

Nic nectí klasiku více než aktualizace. Nová zrcadla s osvětlením a zrcadlové skříňky ROYAL 
REFLEX.2 navazují na strohý vzhled svého předchůdce a bodují inovativní technikou a novými 
vlastnostmi.

Osvětlení zajišťuje nejnovější LED technologie. Díky vysokému jasu a věrnosti barev vydávají 
svítidla příjemné světlo s teplou bílou barvou 3000 kelvinů. U zrcadlové skříňky jsou použita 
pro čelní osvětlení a u zrcadla s osvětlením slouží jako boční světla. U obou je nový přídavný 
světelný zdroj: osvětlení umyvadla dokonale vyzdvihne armaturu i samotné umyvadlo.

LED diody se ovládají přes inteligentní inovativní otočný stmívač. Můžete s ním plynule snižovat 
intenzitu světla a máte na výběr ze tří různých režimů osvětlení: osvětlení umyvadla, čelní, popř. 
boční osvětlení nebo oba světelné zdroje dohromady. I nadále se nové zrcadlové skříňky a 
zrcadla s osvětlením samozřejmě hodí ke všem formátům umyvadel ROYAL REFLEX: od úzkého 
provedení 500 mm do koupelny pro hosty až po modely široké 1300 mm u dvojumyvadel – ta 
jsou pak k dispozici se dvěma světelnými zdroji pro osvětlení umyvadla.

5756



KDYŽ UŽ NIC NEMŮŽETE 
VYNECHAT, ZŮSTÁVÁ  
POUZE TO PODSTATNÉ.
Proto série IXMO útočí na standard podomítkových armatur. Spojili jsme funkce a radikálně 
jsme redukovali design. A s armaturou IXMO SOLO jdeme ještě o krok dál. Protože jediný 
prvek na stěně stačí pro kompletní řešení sprchy. Tento minimalismus představuje nové 
standardy při navrhování koupelen. Méně už není možné.

IXMO



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.

IXMO	SOLO 6160



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.

IXMO

Jednocestná instalace s IXMO SOLO ome-
zuje náklady na instalaci pouze na jediný 
vodovodní prvek na zdi.

Pro dvoucestné řešení se dvěma odběr-
nými 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.

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

6362



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. Podomítko-
vá 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 vyrov-
návání hloubky v rozsahu 70 až 100 mm. Maximální inteligence při instalaci.

IXMO





KDYŽ JE POVRCH  
UŠLECHTILÝ.
U výrobků KEUCO není bez účelu dokonce ani tak zřejmý designový prvek, jakým jsou 
nové ušlechtilé kovové povrchy. Takzvaný proces PVD povlakování nabízí víc než jen 
úžasné barevné odstíny. Díky němu jsou armatury a doplňky také mimořádně odolné. 
Skutečnost, že extravagantní kovové plochy v teplém bronzu, v niklu, v barvě šampaň 
a v elegantní černé plně odpovídají současným trendům, je přitom téměř nepodstatná. 
Exkluzivní povrchy jako perfektní kombinace krásy a odolnosti dodávají barevné ak-
centy. Koupelnám v přepychových hotelech nebo v luxusních soukromých objektech 
propůjčují zcela individuální nádech.

NOVÉ POVRCHY





Stejně výjimečný jako vzhled je i zpracování. Povrchy nejsou upravovány jako 
obvykle galvanicky, ale metodou PVD. Při PVD povlakování se ve vakuu nanáší 
na kovové předměty tenká vrstva, která umožňuje širokou škálu barevných 
odstínů. Díky této metodě vzniká na armaturách a doplňcích mimořádně odol-
ný povrch s intenzivním hlubokým leskem a velmi vysokým stupněm tvrdosti. 
Ušlechtilý vzhled – jako zde v černém chromu – na sebe přitahuje pozornost!

EXTRAVAGANCE V KOUPELNĚ

ARMATURY	&	DOPLŇKY
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NOVÉ POVRCHY



Černý	chrom 
kartáčovaný  
leštěný

Bronz 
kartáčovaný  
leštěný

Nikl 
kartáčovaný  
leštěný

Extravagantní kovové povrchy se dodávají ve třech 
barevných tónech bronz, nikl a černý chrom, a to 
vždy matné kartáčované nebo lesklé leštěné.
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Ušlechtilé povrchy nabízí KEUCO výhradně pro nadčasové 
armatury a doplňky EDITION 11, EDITION 400 a armatury 
konceptu IXMO. Tyto exkluzivní designové prvky jsou vyrá-
běny pouze na zakázku.
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Pro potřeby specifických cílových skupin jsme vyvinuli novou sérii 
doplňků SMART.2. Univerzální design a odolná kvalita dokonale splňují 
nároky architektů, projektantů a instalatérů. Cenově atraktivní série, 
která je vhodná zejména pro požadavky veřejného sektoru, byla vyvi-
nuta designovým studiem Quintessence ze Stuttgartu.

KDYŽ JE DESIGN  
CENOVĚ DOSTUPNÝ.

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



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 orien-
taci. Rameno se pak jednoduše 
na požadovanou stranu nasadí a 
zacvakne – bez závitových čepů 
nebo šroubení.

SMART.2 8382





Kartáč klozetové soupravy se štětkou je vyroben z bílého plastu, který lze velmi snad-
no 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.

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.

SMART.2 8786



Za tímto účelem vyvinula firma KEUCO sérii EDITION 400. Ta je již nyní 
klasikou sofistikovaného ztvárnění koupelny. Čisté, stylové tvary ná-
bytku, doplňků a především skulpturálních armatur nyní nacházejí 
vzrušující doplnění. Volně stojící vanová armatura a nové doplňky si 
dozajista najdou své místo v moderní koupelně.

KDYŽ SE DOBRÝ  
DESIGN PROSADÍ.

EDITION	400



EDITION	400

SOCHA PRO KOUPELNU

Skulpturální armatury EDITION 400 od firmy KEUCO promlouvají svými vý-
raznými tvary. A ty se nyní dále projevují v podobě volně stojící vanové 
armatury. Organické tvary se tu prolínají s přímými konturami a vytvářejí 
harmonický celek. Brilantní povrchy efektně podtrhují její tvar. Suverénní 
design nové vanové armatury se samostatnou ruční sprchou a praktickou 
skleněnou poličkou na mycí potřeby přesvědčí. Je svébytná a přece ji lze 
kombinovat s různými vanami.

ARMATURY	



EDITION 400 je všestranný koncept vybavení koupelen. I v maličkostech 
vytvářejí tvar a funkce jednotu. Jako je tomu u nové rohové poličky do 
sprchy. Ta je vyrobena z masivního stříbrně eloxovaného hliníku a do-
dává se s integrovanou stěrkou na sklo nebo bez stěrky. Bílá stěrka z 
odolného plastu nenáročného na údržbu a s kvalitní gumou boduje 
jako nenápadný designový prvek.

Díky svému čistému minimalistickému designu se hodí do každého 
sprchového koutu a přes svou dostatečnou prostornost nikdy nepře-
káží. Každý detail je promyšlený: díky jednostrannému připevnění za 
rameno je vlastní montáž příjemně pohodlná.

DESIGN V KAŽDÉM ROHU

EDITION	400 DOPLŇKY



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 vesta-
věným 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.

BEZMEZNÁ POHOSTINNOST

EDITION	400 DOPLŇKY 9594





MÍSTO PRO KOMFORT

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.

UNIVERZÁLNÍ	VÝROBKY SEDÁTKO	DO	SPRCHY	





PŘÍJEMNĚJŠÍ SPRCHOVÁNÍ

Když uvidíte nové hlavové sprchy, polo-
žíte 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 pro-
jektu vaší individuální sprchy.

HLAVOVÁ	SPRCHAUNIVERZÁLNÍ	VÝROBKY 103102



PŘEHLED 
VÝROBKŮ



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

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 

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

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

52991 
Držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

53947 
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

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

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

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

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

PLAN S ARMATURY

Povrchy: pochromováno, povrchová úprava ušlechtilá ocel, povrchová úprava hliník

52909

52920

52924 53947

5299152904

52902

52916 52908

52945

5991652902
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32940
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s otvorem pro 1otvorovou armaturu, kompletně  

s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 505 x 17 x 493 mm

32960 
Umyvadlo z varicoru®

lze kombinovat s pákovou umyvadlovou směšovací 
armaturou PLAN S obj. č. 52902 (provedení bez růžice),
bez přepadu
Rozměry (š x v x h): 805 x 17 x 493 mm

32960 
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s otvorem pro 1otvorovou armaturu, kompletně  

s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 805 x 17 x 493 mm

32970 
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou  

armaturu (rozteč 200 mm), kompletně  
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU

Rozměry (š x v x h): 1005 x 17 x 493 mm

32950
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s otvorem pro 1otvorovou armaturu, kompletně  

s odpadovým a přepadovým systémem CLOU
Rozměry (š x v x h): 655 x 17 x 493 mm

32980 
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou  

armaturu (rozteč 200 mm), kompletně  
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU

Rozměry (š x v x h): 1205 x 17 x 493 mm

32980 
Keramické dvojumyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
Varianty:
–  s otvorem pro 1otvorovou nebo 3otvorovou  

armaturu (rozteč 200 mm), kompletně  
s odpadovým a přepadovým systémem CLOU

Rozměry (š x v x h): 1205 x 17 x 493 mm

UMYVADLAPLAN

32960

3296032940 3297032950 32980 32980
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32930 
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek, 
panty vlevo nebo vpravo,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 480 x 1750 x 300 mm

32925 
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem, 
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vybavení:
– skleněná krycí deska
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 650 x 400 x 490 mm

32926 
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,  
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vybavení:
– skleněná krycí deska
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 800 x 400 x 490 mm

32931 
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek 
a boční policí vlevo, panty vpravo,  
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
– boční police s 5 pevnými poličkami
Rozměry (š x v x h): 480 x 1750 x 300 mm

32927 
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,  
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vybavení:
– skleněná krycí deska
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 1000 x 400 x 490 mm

32928 
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,  
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vybavení:
– skleněná krycí deska
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 1200 x 400 x 490 mm

32932 
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek 
a boční policí vpravo, panty vlevo, 
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
– boční police s 5 pevnými poličkami
Rozměry (š x v x h): 480 x 1750 x 300 mm

32942 
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32940,
čelní výsuv a vnitřní zásuvka s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 2 vložky
Rozměry (š x v x h): 500 x 605 x 490 mm

32951 
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32950,
čelní výsuv s tlumeným dojezdem 
Vnitřní vybavení:
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 650 x 400 x 490 mm

32952 
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32950,  
čelní výsuv a vnitřní zásuvka s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 2 vložky
Rozměry (š x v x h): 650 x 605 x 490 mm

32961
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo a umyvadlo  
z varicoru® obj. číslo 32960,  
čelní výsuv s tlumeným dojezdem
Vnitřní vybavení:
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 800 x 400 x 490 mm

32962 
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo a umyvadlo  
z varicoru® obj. číslo 32960,  
čelní výsuv a vnitřní zásuvka s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 2 vložky
– vnitřní zásuvka s vnitřním členěním
Rozměry (š x v x h): 800 x 605 x 490 mm

32971 
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32970,  
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,  
Vnitřní vybavení:
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 1000 x 400 x 490 mm

32972
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32970, 
čelní výsuv a vnitřní zásuvka s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 2 vložky
– vnitřní zásuvka s vnitřním členěním
Rozměry (š x v x h): 1000 x 605 x 490 mm

32981 
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32980,  
čelní výsuv s tlumeným dojezdem  
Vnitřní vybavení:
– 1 vložka
Rozměry (š x v x h): 1200 x 400 x 490 mm

32982 
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 32980,  
čelní výsuv a vnitřní zásuvka s tlumeným dojezdem,
lze kombinovat s vhodným podstavcem obj. č. 33198 
(objednejte prosím zvlášť)
Vnitřní vybavení:
– 2 vložky
– vnitřní zásuvka s vnitřním členěním
Rozměry (š x v x h): 1200 x 605 x 490 mm

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Bílá lesklá Lanýž lesklýKašmír lesklý Antracit lesklý Inox matný

KORPUS DEKORAČNÍ VRSTVA MATNÁ
ČELNÍ STĚNA SKLO ČIRÉ

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO ČIRÉ

KORPUS HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK
ČELNÍ STĚNA SKLO SATÉNOVANÉ

PLAN
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32931 3293232930
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33098
Zrcadlo s osvětlením
s vyhříváním zrcadla, 
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám, lakovaný
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

33095 
Křišťálové zrcadlo
bez osvětlení, 
celoobvodový hliníkový rám, lakovaný
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

33096
Zrcadlo s osvětlením
1 barva světla, 3000 kelvinů (teplá bílá),
celoobvodový hliníkový rám, lakovaný
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

33097
Zrcadlo s osvětlením
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
celoobvodový hliníkový rám, lakovaný
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

KŘIŠŤÁLOVÁ ZRCADLA / ZRCADLA S OSVĚTLENÍM

Povrchy: antracitová, lanýž, kašmír, bílá, inox
Navíc pod „PLAN“ k dodání ve stříbrně eloxovaném hliníku (E6 EV1) (obj. číslo: 07895, 07896, 07897 a 07898)

PLAN

3309833095 3309733096
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14958
Košík do sprchy
2dílný: kovový košík s vyjímatelnou,
nerozbitnou plastovou vložkou, odolnou
vůči mýdlu a ultrafialovému záření

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOPLŇKYPLAN

Povrchy: pochromováno, stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1) popř. povrchová úprava hliník, ušlechtilá ocel popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

444 mm

444 mm

14959

14958

14967

14963

0498914909

14909

14975

14951

14923

14920
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14301 / 14311 
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
postupně nastavitelná barva světla od  
2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů  
(denní světlo), 
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, 
panty vpravo nebo vlevo,
hliníkový korpus stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro  

centrální vypínač
Osvětlení:
osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky  
lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat,
LED 54 wattů (životnost > 30.000 hod.),  
žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 1 elektrická zásuvka
– 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h): 
– 650 x 735 x 165 mm / 54 wattů / obj. číslo 14301
–  650 x 735 x 165 mm (hloubka před zdí 35 mm) /  

54 wattů / obj. číslo 14311

ROYAL LUMOS

14302 / 14312, 14303 / 14313, 14304 / 14314 
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo),
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
hliníkový korpus stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro  

centrální vypínač
Osvětlení: osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/
poličky lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat,  
LED (životnost > 30.000 hod.),  
žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 2 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h):
– 800 x 735 x 165 mm / 56 wattů / obj. číslo 14302
–  800 x 735 x 165 mm (hloubka před zdí 35 mm) /  

56 wattů / obj. číslo 14312
– 900 x 735 x 165 mm / 58 wattů / obj. číslo 14303
–  900 x 735 x 165 mm (hloubka před zdí 35 mm) /  

58 wattů / obj. číslo 14313
– 1000 x 735 x 165 mm / 60 wattů / obj. číslo 14304
–  1000 x 735 x 165 mm (hloubka před zdí 35 mm) /  

60 wattů / obj. číslo 14314

14305 / 14315, 14306 / 14316 
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď nebo pro zabudování do zdi,
postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů
(teplá bílá) do 6500 kelvinů (denní světlo), 
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
hliníkový korpus stříbrně mořeno eloxováno,
zadní stěna se zrcadlem
Obsluha:
– tlačítka s kapacitní dotykovou senzorikou
–  zabudovaná funkce přípojky např. pro centrální vypínač
Osvětlení: osvětlení v rámu a osvětlení umyvadla/poličky 
lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat,  
LED (životnost > 30.000 hod.),  
žárovku nelze vyměnit
Vybavení:
– 2 elektrické zásuvky
– 3 x 2 výškově nastavitelné skleněné poličky
– police přes celou šířku
– tlumič dorazu dvířek
Rozměry (š x v x h): 
– 1200 x 735 x 165 mm / 65 wattů / obj. číslo 14305
–  1200 x 735 x 165 mm (hloubka před zdí 35 mm) /  

65 wattů / obj. číslo 14315
– 1400 x 735 x 165 mm / 68 wattů / obj. číslo 14306
–  1400 x 735 x 165 mm (hloubka před zdí 35 mm) /  

68 wattů / obj. číslo 14316

13601 
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, 
panty vlevo nebo vpravo, strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
LED 21 wattů, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 1 vnější elektrická zásuvka
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 1 vnitřní zásuvka (volitelně)
Rozměry (š x v x h): 500 x 742 x 150 mm

ROYAL L1

13602 / 13603
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel,
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 2 vnitřní zásuvky (volitelně)
Rozměry (š x v x h):
650 x 742 x 150 mm / 24 wattů
800 x 742 x 150 mm / 26 wattů

13604 / 13605 / 13606
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel,
strany se zrcadlem
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky
LED, barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá)
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno
Vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 2 vnitřní zásuvky (volitelně)
Rozměry (š x v x h): 
1000 x 742 x 150 mm / 31 wattů
1200 x 742 x 150 mm / 42 wattů
1300 x 742 x 150 mm / 44 wattů

14301 14311

14302 14312

14303 14313

14304 14314
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14306 14316 13601
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14401 
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla, 
panty vlevo nebo vpravo, strany se zrcadlem
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno 
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky 
barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),  
LED 14 wattů (životnost > 30.000 hod.), 
možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení: 
– 1 vnitřní elektrická zásuvka
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h): 
500 x 720 x 150 mm

ROYAL 15

14402 / 14403 / 14404 
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel,
strany se zrcadlem
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno 
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky 
barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),  
LED 25 wattů (životnost > 30.000 hod.), 
možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení: 
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h):
 650 x 720 x 150 mm
 800 x 720 x 150 mm
 1000 x 720 x 150 mm

14105 
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitých křišťálových zrcadel,
strany se zrcadlem
Korpus: stříbrně mořeno eloxováno 
Obsluha:
vnější otočný stmívač s funkcemi:
– zapnout / vypnout
– stmívat
– přechod mezi 3 variantami osvětlení
Osvětlení:
– předsazené svítidlo s přímým osvětlením
– nepřímé osvětlení stěny
– dodatečné osvětlení umyvadla ve dně skříňky 
barva světla 3000 kelvinů (teplá bílá),  
LED 39 wattů (životnost > 30.000 hod.), 
možnost postupného stmívání, žárovku nelze vyměnit
Vybavení: 
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
Rozměry (š x v x h):
1200 x 720 x 150 mm

IXMO

51187
Sprchová sada
Součásti:
–  nástěnná tyč 900 mm  

s posouvačem sprchy,  
výškové nastavení s úchytkou,  
plynule nastavitelný úhel sklonu

–  ruční sprcha s normálním proudem
– sprchová hadice, 1600 mm
–  vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

51587
Sprchová sada
Součásti:
–  nástěnná tyč 900 mm  

s posouvačem sprchy,  
výškové nastavení s úchytkou, 
plynule nastavitelný úhel sklonu

–  ruční sprcha s normálním, měkkým 
a masážním proudem

– sprchová hadice, 1600 mm
–  vyrovnávací vložka na  

obkládačky (5 mm)

59552
Součásti sady:

–  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

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

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

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
–  vyrovnávací vložka na obkládačky (5 mm)

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

59986 
Hlavová sprcha kulatá
průtok omezen na 15 l/min
Rozměry: 
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm 

59986 
Hlavová sprcha hranatá
průtok omezen na 15 l/min
Rozměry: 
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm

IXMO NOVÉ POVRCHY

Černý chrom  
kartáčovaný 

Černý chrom 
leštěný

EDITION 11
Příklad

EDITION 400
Příklad 

IXMO
Příklad

Bronz
kartáčovaný 

Bronz
leštěný

Nikl
kartáčovaný 

Nikl 
leštěný

VŠECHNY ARMATURY A DOPLŇKY Z KOLEKCÍ EDITION 11, EDITION 400 A IXMO LZE NA PŘÁNÍ  
DODAT ROVNĚŽ V TĚCHTO PROVEDENÍCH:

59587 59916

59516 59986

59986

04980

121120



14701
Držák na osušku
600, 800 mm

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

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

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

14707
Madlo
300 mm

14721
Kruhový držák na ručník
otevřený tvar

14755
Miska na mýdlo
kompletně s vyjímatelnou miskou  
z křišťálového skla

14763
Držák na náhradní role toaletního papíru

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

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

14714 
Háček na ručník

14750 
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

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

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

SMART.2 EDITION 400

Povrch pochromováno

14701

1475014718

51527

11557

14707

1476314762

14752

14721

11557

14714

14764

14755 14758

1157502364
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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.

Koncept, grafická úprava, text a litografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; provideo & fototeam, 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
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