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„Není žádný důvod dělat věci znovu, když je člověk současně 
neudělá lépe. Při vývoji meTime_spa nám šlo o to spojit komfort, 
funkčnost a design novým způsobem do harmonického celku. 
Barevná mnohotvárnost skleněných panelů přitom umožňuje 
velmi osobní styl interiéru.“

Kancelář Tesseraux + Partner navrhla meTime_spa

Tesseraux + Partner – Dominik Tesseraux





SMYSLNÝ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ

Koupelna se stále častěji vyvíjí k místu relaxace a regenerace. 
Stále častěji přitom je v popředí smyslný zážitek z vody. Well-
ness v  koupelně začíná útulným prostředím a je korunováno 
meTime_spa produkty od KEUCO.

Zcela novodobý, ve zdi zabudovaný termostat meTime_spa 
spojuje vše, co člověk potřebuje pro pocit uvolnění ve sprše 
nebo vaně, elegantním i inovativním způsobem. Komfortní 
ovládání vody a mimořádný design skleněných panelů vytváří 
zcela osobitou atmosféru prostoru. 
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meTime_spa, který je k dostání v různých rozměrech, spojuje obslužné prvky a četné odkládací 
plochy. U velkoformátové varianty nabízejí hned tři hliníkové odkládací plochy velké množství 
prostoru pro oblíbené sprchovací přípravky. A kdo má raději něco štíhlejšího a redukovanějšího, 
najde perfektní řešení v menším, podélném formátu. K dispozici je s obslužnými prvky vpravo nebo 
vlevo, ideálně vhodný jako termostat pro koupelnovou vanu. 

Nádherně flexibilní: meTime_spa je možné – podle provedení – nastavit pro jednoho, dva nebo 
dokonce tři uživatele. Ať už hlavová nebo ruční sprcha, vanová vpusť nebo SPA hadice, perfektně 
pochromovaná madla Vás potěší jak na pohled, tak při doteku – každý den znovu. Termostat bez 
směšování s teplou vodou můžete využít zejména pro zdraví utužující střídavou sprchu. 

HARMONICKÉ SPOJENÍ  
DESIGNU A KOMFORTU
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BARVA V KOUPELNĚ

Pro optimální začlenění do osobního stylu zařízení je k dostání arma-
turový panel ze skla v sedmi rozličných barevných tónech. Použito je 
zde výhradně precizně vybroušené, vysoce kvalitní bezpečnostní sklo, 
které Vás přesvědčí – v kombinaci s ušlechtilými hliníkovými odkláda-
cími plochami – nejen svým ušlechtilým vzhledem.

Zvláštní povrchová úprava skla kromě toho umožňuje výborné skapá-
vání vody, je hygienická a dá se velmi snadno vyčistit. 

DoDávané barvy skla

Kašmír saténovaná
Bílá saténovaná 
Kašmír čirá
Bílá čirá
Antracit čirá
Lanýž čirá 
Petrolejově (ral 5020) čirá
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ELEGANTNÍ ZINSCENOVÁNÍ  
INOVATIVNÍ TECHNIKY

To podstatné je oku neviditelné: Také ve stěně nabízí armatura instalatérům technický nový svět. 
Základ tvoří inovační podomítková krabice KEUCO. Speciální, naší firmou vyvinutá funkční jed-
notka zaručuje komfortní, bezpečnou a přesnou instalaci armatury meTime_spa. Díky ohebným 
hadicím a pohyblivé funkční jednotce je možné při jemné instalaci skleněné desky perfektně 
vyrovnávat tolerance, které případně vzniknou při vestavbě podomítkové jednotky.

Další informace v podobě názorného 
animovaného filmu Vám nabízí zde 
uvedený QR kód. 
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PřEHLED 
PRODUKTů 



53086 / 53089
Hlavová sprcha s napojením na strop Dn 15
se sprchovým ramenem
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem 

51192
napojení hadice Dn 15
s nástěnným držákem sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
vhodné pro všechny podomítkové armatury 
zabezpečeno proti zpětnému toku

53086 / 53088
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
se sprchovým ramenem
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

59993
napojení hadice Dn 20
s nástěnným držákem,
pro SPA hadice,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
vhodné pro všechny podomítkové armatury

59996
sPa hadice
s pochromovaným držákem hadice pro  
nástěnné kolínko
a pochromovaným napojením hadice G 3/4 coulu

59982
Přívalová sprcha
pro napojení na zeď G 1/2 coulu
průtok omezený na 25 l/min
vyložení: 180 mm 

100 mm, 
300 mm

  300 mm, 
450 mm

180 
mm

250 x 250 mm250 x 250 mm 180 
mm

56161
sprchový a vanový panel  
s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 1 odběrného místa
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
–  panel z bezpečnostního skla, s rámem  

a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm

(vhodné základní těleso obj. číslo 56161 000071 
objednejte prosím zvlášť)

56164
Sprchový panel s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 1 odběrného místa
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
–  panel z bezpečnostního skla, s rámem  

a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm

(vhodné základní těleso obj. číslo 56161 000071 
objednejte prosím zvlášť)

56162
sprchový a vanový panel  
s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 2 odběrných míst
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
–  panel z bezpečnostního skla, s rámem  

a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací a přepínací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm

(vhodné základní těleso obj. číslo 56162 000072 
objednejte prosím zvlášť)

56165
Sprchový panel s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 2 odběrných míst
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
–  panel z bezpečnostního skla, s rámem  

a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací a přepínací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm

(vhodné základní těleso obj. číslo 56162 000072 
objednejte prosím zvlášť)

56163
sprchový a vanový panel  
s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 3 odběrných míst
úchyty na přání vlevo nebo vpravo
součásti:
– montážní rám
–  panel z bezpečnostního skla, s rámem  

a jednou hliníkovou poličkou
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
– přepínací páka
Rozměry (š x v): 800 x 200 mm

(vhodné základní těleso obj. číslo 56163 000073 
objednejte prosím zvlášť)

56166
Sprchový panel s termostatickou baterií DN 20
vrchní sada, pro regulaci 3 odběrných míst
úchyty vpravo
součásti:
– montážní rám
–  panel z bezpečnostního skla, s rámem  

a třemi hliníkovými poličkami
– páka termostatu s bezpečnostní zarážkou na 38 °C
– uzavírací páka
– přepínací páka
Rozměry (š x v): 420 x 950 mm

(vhodné základní těleso obj. číslo 56163 000073 
objednejte prosím zvlášť)
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ZDROJE INSPIRACE 
meTime_spa

Údolí Versazca ve Švýcarsku, výchozí bod fascinující cesty: 
Fotograf z New-Yorku Stephan Schacher inscenoval meTime_spa 
na neobvyklých místech celého světa. Příroda a design se spojují 
na jeho fotografiích ve smyslné hře materiálů, tvarů a barev.

Stephan Schacher, fotograf



V souladu s naším prohlášením o záruce výrobce přebíráme za naše výrobky záruku v délce 
pěti let, pokud byl výrobek prokazatelně zakoupen a instalován přes autorizovaného odborného 
prodejce. Garanční lhůta začíná běžet dnem expedice z našeho závodu. Zákonná záruční doba 
je v garanční lhůtě obsažena. Tento příslib záruky se nevztahuje na elektrické součásti a osvět-
lovací prostředky.

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.

Naše výrobky se dodávají výhradně přes velkoobchody se sanitárním zbožím.

Koncept, grafická úprava a litografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Text: KEUCO, 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


