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.molldesign – Reiner moll

COLLECTION MOLL je poctou lásce k dobrému designu armatur a doplňků. Její název je 
poctou Reineru Mollovi, .molldesign, který již 20 let spolupracuje se společností KEUCO 
a který propůjčil vzhled i této kolekci. V následujícím rozhovoru nechává nahlédnout do 
své práce.

PANE MOLLE, JIŽ 20 LET SPOLUPRACUJETE SE SPOLEČNOSTÍ 
KEUCO. JAKÝ JE VÁŠ RECEPT NA ÚSPĚCH PRO TAK STÁLOU 
SPOLUPRÁCI? 

Myslím si, že podstatným bodem je oboustranné uznání. Teprve 
to umožnilo 20letou úspěšnou spolupráci. Dalším aspektem je 
určitý odstup, který mám jako externí designér. Tato distance 
vždy vytváří prostor pro nový přístup a dává mi šanci rozvíjet 
nové nápady – takže i po 20 letech spojení se společností KEUCO 
mohu ještě poskytnout mnoho podnětných impulsů.

COLLECTION MOLL JE KOLEKCE ARMATUR A DOPLŇKŮ. JAK 
DEfINUJETE V TOMTO SEgMENTU DObRÝ DESIgN? 

Samozřejmě výrobky mají vyhovovat vysokému nároku na 
funkčnost. To je třeba vzít v úvahu při vytváření designu. 
Rozhodujícím kritériem je ale „poezie“ výrobku, smyslový 
vzhled. Teprve tím se stane výrobek pro pozorovatele 
sympatický a žádoucí. Tak armatury a doplňky nové kolekce 
mají vyzařovat skulpturální užitečnost a mají okouzlovat 
na dotek. U designu jedné celé série se kromě toho nesmí 
posuzovat každý jednotlivý výrobek sám o sobě. Stojí totiž v 

komplexní souvislosti s celou kolekcí a správně působí až v 
kontextu. Umění tkví v tom, že se každé jednotlivosti propůjčí 
určitá osobitost a zároveň charakteristické znaky celé rodiny. 
Musí být zřejmá příbuznost jednotlivých výrobků a jejich 
optická souhra musí vytvořit harmonický celek – podobně jako 
u sólistů v celém ansámblu nějakého orchestru.

EXISTOVAL URČITÝ CÍL, fILOZOfIE NEbO NĚJAKÁ ZVLÁŠTNÍ 
VÝZVA PŘI VÝVOJI COLLECTION MOLL?

Zvláštní výzvou u této kolekce bylo vypořádat se s předsudkem, 
že design musí být vždy drahý. Při vytváření koupelny jako 
individuálního životního prostoru hrají vedle funkce a komfortu 
důležitou roli, která rozhoduje o nákupu, především design a 
kvalita – ale i atraktivní cena. A kromě toho poptávka po kvalitě 
made in germany. Stále více spotřebitelů uvažuje komplexně, 
chtějí poctivé, autentické výrobky. Cítí zodpovědnost za své 
životní prostředí a sociální aspekty výroby. Svoje rozhodnutí 
o nákupu považují za stanovisko. Krátce řečeno: Design se již 
netočí pouze okolo tvaru a funkce. Právě jsme svědky toho, jak 
se prosazuje rozšířené pojetí estetiky a kvality. Těmto nárokům 
jsem podřídil novou kolekci armatur a doplňků firmy KEUCO.





collection moll

COLLECTION MOLL pojímá armatury a doplňky zcela nově. 
Díky inspirujícímu designu, nanejvýš inovativným detailům a 
přirozeně díky celkové kompetenci firmy KEUCO pro přesné 
zpracování a trvalou kvalitu. Zdrženlivý, štíhlý design propůjčuje 
kolekci lehkost a nadčasovou krásu, nese rukopis designéra 
Reinera Molla a hodí se k četným sériím umyvadel a nábytku 
firmy KeUCo.

INSPIRACE A INOVACE
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collection moll

V ROZMANITOSTI  
SPOČÍVÁ SVObODA

Široký rozsah sortimentu COLLECTION MOLL se ukazuje i u armatur. Díky bohatým variantám lze pro 
jakékoli uspořádání nalézt řešení na míru. Okouzlují jak svou vysokou kvalitou „made in germany“, 
tak i svým atraktivním designem. Díky mimořádně vysoké kvalitě materiálu a zpracování se stávají 
dlouhodobou investicí. Vedle techniky s dlouhou životností a tvarů umožňujících nejrůznější 
kombinace charakterizují nástěnné armatury rovněž funkční prvky. Tak u vany a sprchy nabízejí 
užitečnou odkládací plochu pro mycí potřeby.
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Nakolik esteticky mohou vypadat technické inovace, dokazuje košík na houbu se zabudovanou stěrkou na sklo, 
kterou lze vytáhnout. Po použití ji lze opět neviditelně zavěsit do odkapávače. Vyjímatelná plastová vložka je 
hygienická, snadno se udržuje a lze ji proto bez námahy uchovávat čistou.

NÁPADy DO  
NEJMENŠÍHO DETAILU
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Doplňky COLLECTION MOLL mění umyvadlo v 
jedno velké jeviště. brilantní chromované povrchy 
a masivní materiály dávají pocítit hodnotu doplňků 
i na dotek. Vedle pravého křišťálu misky na mýdlo 
a skleničky okouzluje svou snadnou údržbou 
dávkovač tekutého mýdla z matně třpytivé umělé 
hmoty – na přání v bílé nebo antracitové barvě.

VELKÝ VÝSTUP  
U UMyVADLA
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collection moll

Ručník lze pověsit, pověsit nebo pověsit. Od kruhového držáku a háčku po jednoramenný nebo dvouramenný 
držák na ručníky nabízejí doplňky COLLECTION MOLL bohatý výběr pro atraktivní zařízení koupelny. S nejvyšší 
kvalitou KEUCO přesvědčí každý produkt této série. Například kruhový držák na ručník je vyroben z jednoho 
kusu a okouzluje svou bezešvou estetikou. Ergonomicky tvarované madlo láká k dotyku.

ObROVSKÁ ROZMANITOST



collection moll

Nejvyšší funkčnost a dokonalost v detailu je rovněž 
zvláštním znakem produktů kolem toalet. Proto na-
příklad klozetová štětka visí v nádobce s poklopem, 
který brání přímému pohledu na ni.

STyL A fUNKCE
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Díky široké paletě výrobků COLLECTION MOLL se armatury a doplňky 
mimořádně hodí nejen pro soukromé koupelny, ale i pro koupelny ve 
veřejném sektoru. Proto sortiment doplňuje – speciálně pro tuto oblast – 
zásobník na papírové ručníky s vhodným odpadkovým košem.

ESTETIKA PRO PUbLIKUM

2726



ColleCtion Moll

12701
Držák na osušku
400, 600, 800 mm

12718 / 12719
Držák na ručníky
2ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

12750
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

12707
Madlo
300 mm

12720 / 12722
Držák na ručníky
1ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

12752
Dávkovač tekutého mýdla
nádobka plastová, matovaná,
bílá nebo antracitová
kompletně s držákem a pumpičkou,  
pro tekuté mýdlo,
objem náplně asi 180 ml

12715
Háček na ručníky

12721
Kruhový držák na ručníky

12755
Miska na mýdlo
s vyjímatelnou miskou z křišťálového skla

PŘEHLED  
VÝRObKŮ

Povrch pochromováno

ColleCtion Moll

12718 / 12719 12720 / 12722 12721

12701 12707 12715

12750 12752 12755

2928



ColleCtion Moll

12757
Rohový košik do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou

12760
Držák na toaletní papír
s krytem, 
pro role široké 100 mm

12764
Klozetová souprava se štětkou
s krytem, neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradní štětkou
bílou nebo antracitovou

12758
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou

12762
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 120 mm

12785
Zásobník na papírové ručníky
závěsný
bílý nebo antracitový

12759
Košík do sprchy
kovový košík s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
se zabudovanou stěrkou na sklo

12763
Držák na náhradní role toaletního papíru

12788
odpadkový koš 
závěsný
bílý nebo antracitový
objem: asi 25 l

52702
Páková umyvadlová směšovací armatura
velké provedení
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými 
těsnicími kroužky

52720
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, 
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha

52704
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými 
těsnicími kroužky

52772
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada, kterou tvoří: páka, objímka, přepínač, 
růžice a funkční jednotka
vhodná pro flexx boxx (obj. číslo 59970)
(flexx boxx objednejte prosím zvlášť)

52709
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými 
těsnicími kroužky

52772
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením
vrchní sada, kterou tvoří: páka, objímka, přepínač, 
růžice a funkční jednotka
vhodná pro flexx boxx (obj. číslo 59970)
(flexx boxx objednejte prosím zvlášť)

Povrch pochromováno

12764 12785 12788

12760 12762 12763

12757 12758 12759

52720 52772 52772

52702 52704 52709

3130



ColleCtion Moll

Povrch pochromováno

52774
termostatická armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem, 
bezpečnostní zarážka na 38 °C
vrchní sada, kterou tvoří: páka, objímka, přepínač, 
růžice a funkční jednotka
vhodná pro flexx boxx (obj. číslo 59970)
(flexx boxx objednejte prosím zvlášť)

52726
termostatická armatura pro sprchu
pro montáž na zeď 
úchyt s 50 % omezením průtočného množství
bezpečnostní zarážka na 38 °C

51645
Vanová vpusť Dn 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 173, 223 mm

52771
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada, kterou tvoří: páka, objímka, růžice a 
funkční jednotka
vhodná pro flexx boxx (obj. číslo 59970)
(flexx boxx objednejte prosím zvlášť)

52724
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky

52773
termostatická armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C
vrchní sada, kterou tvoří: páka, objímka, přepínač, 
růžice a funkční jednotka
vhodná pro flexx boxx (obj. číslo 59970)
(flexx boxx objednejte prosím zvlášť)

51686 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď Dn 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

52785
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč, 900 mm
– posunovač sprchy
– vyrovnávací podložka na obkládačky

54991
nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí

51686 / 51689
Hlavová sprcha s napojením na strop Dn 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtokové množství omezeno na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

51680
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– normální proud
– jemný proud

59991
nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí, 
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20–65°
vyložení: 97 mm

54947
napojení hadice Dn 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

54995
Sprchová hadice Dn 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

52726 52771 54991 59991 5499552773

52774 51645 52785 51680 5494752724

51686 / 51688 51686 / 51689

3332



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 
osvětlovací 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;  
Eva gaida, Aalen
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


