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Smysl a smyslnost – vášeň pro koupelny má KEUCO v genech 
a na našich výrobcích je to poznat. Koupelna KEUCO vyvolává 
emoce. Je intimním místem pohody. Vyzařuje eleganci a luxus. 
Spojuje estetiku, ergonomii a funkčnost.

V žádném jiném prostoru není tato výzva tak napínavá a tak 
náročná jako v koupelně. Proto nás fascinace neopouští. Od 
svého založení v roce 1953 prodělával náš podnik, který je 
dodnes v rodinném držení, razantní a přitom neustálý rozvoj.  
Z předního dodavatele vysoce kvalitních koupelnových doplňků 
se firma KEUCO přeměnila ve značkového výrobce s bohatým 
sortimentem koupelnového nábytku, armatur, doplňků a 
zrcadlových skříněk V popředí přitom již brzy stála myšlenka 
nabízet zařizovací koncepty, s nimiž je možné kompletně vybavit
koupelny. 

Důležité konstanty úspěchu představují moderní, technicky 
inovační výrobky, nejvyšší úroveň kvality, zřetelná orientace 
designu a výrobní zařízení na bázi nejnovějších technologií. 
Výrobky KEUCO se dnes prodávají po celém světě a v mnoha 
oblastech jsou absolutní špičkou. Jsou výsledkem intenzivní 
vývojové práce, používání nejlepších materiálů a nanejvýš 
pečlivého zpracování. Pro optimální výsledky sázíme na 
kombinaci high-tech výroby a namáhavé ruční práce. Kvalita 
KEUCO stanovuje měřítka: Naše výrobky přesvědčují dokonalými 
povrchy, maximální životností a bezchybným fungováním. Každý 
kus se před expedicí jednotlivě kontroluje.

Téma designu hrálo u firmy KEUCO dlouhou dobu významnou 
roli, než se nakonec stalo tématem všudypřítomným. K našemu 
pochopení designu patří snaha o klasickou moderní estetiku, 
která i po mnoha letech bude stále dobová. Výrobky KEUCO – ať 
navržené přímo v naší firmě, nebo ve spolupráci s mezinárodně 
uznávanými designéry – dostávají pravidelně renomovaná 
ocenění. 

Nadčasový design a dlouhá životnost kvalitních výrobků jsou 
ale jen některými z aspektů naší filozofie trvalého rozvoje. Dále  
k nim patří rovněž odpovědné vedení podniku a výroba zaměřená 
na šetření zdrojů – například s využitím vlastní úpravy vody 
pro naše galvanizační zařízení. Označení „Made in Germany“ 
bereme jako závazek pro vedení podniku s cílem dlouhodobě 
zajistit pracovní místa.

Výrobky KEUCO pocházejí z vlastní výroby v našich závodech  
v Hemeru, Güterslohu a Bünde. Tuzemská výroba nám zajišťuje 
dostupnost nezbytnou pro dlouhodobé rozvíjení a využívání 
know-how našich pracovnic a pracovníků a následně pro 
realizaci dokonalého managementu kvality. „Made in Germany“ 
je tedy příslibem jakosti.

fAsCInACe pro Koupelnu

keuCo 54





svoboDA je 
rOZMaNiTOST 
MOžNOSTí

edition 11



tesseraux+partner
Dominik tesseraux

Designem EDiTiON 11 byla pověřena renomovaná designérská firma Tesseraux+Partner. 
armatury a doplňky vzbuzují na první pohled i při každém použití pocit setkání  
s dokonalou kvalitou. 

Bezchybně zhotovené, ručně leštěné povrchy, nanejvýš pečlivé zpracování, 
nejmodernější technika, upevňovací prvky odolné proti korozi a přísná kontrola 
utěsnění každé jednotlivé armatury – tak vzniká naše vlastní jakostní třída v kvalitě, 
kterou lze vidět, kterou lze cítit a která se trvale vyplatí.

DESiGN ČiSTÝ – 
aLE NE KONZErVaTiVNí

edition 11 1110



Svou mnohostranností poskytuje EDiTiON 11 při vybavování koupelny tu nejvyšší volnost. Zajišťuje ji 
nabídka povrchů, široký sortiment formátů a mnoho dalších variant na výběr. Zdánlivě předsazené 
čelní stěny propůjčují nábytku obzvláštní lehkost a eleganci. Když se vysune čelní zásuvka 
skříňky pod umyvadlo, zapne se automaticky vnitřní osvětlení. Pořádek mimo jiné zajištují také 
volně umístitelné úložné boxy. Díky kombinaci dvou velikostí vzniká vedle keramického umyvadla 
velkorysá odkládací plocha. Umyvadlo je k dispozici v materiálových variantách varicor® a keramika.

edition 11 KOUPELNOVÝ NÁBYTEK/UMYVADLA

VZNášEJíCí SE LEHKOST

1312



edition 11 ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

Zrcadlové skříňky EDiTiON 11 s dvířky, 
která se vyklápějí nahoru, charakterizují 
výkyvná křídla se zrcadly a integrovanými 
světelnými moduly. inteligentní detaily 
uvnitř se starají o to, aby se ranní hygiena 
stala potěšením. Zrcadlovou zadní 
stěnu doplňuje horizontálně posuvné 
vnitřní zrcadlo s výškově nastavitelným 
kosmetickým zrcátkem. Dále tu jsou 
elektrické zásuvky a na přání lze přidat 
dokovací stanici pro iPod a iPhone spolu 
s dodatečným výstupem aUX pro další 
reprodukční přístroje. Vysoce kvalitní 
reproduktury jsou u této varianty již 
zabudovány. Je to zrcadlová skříňka 
představující komfort na zcela nové 
úrovni.

ELEGaNCE a KOMfOrT Na 
NEJVyšší úrOVNi

1514



Varianta s dvířky, která se otvírají do strany, je k dostání ve formátech až do 2800 mm. Navíc ke standardním šířkám 700, 1050 a 1400 
mm lze totiž získat další velikosti díky systému volně kombinovatelných jednotlivých modulů po 350 nebo 700 mm.

Nejen zvnějšku, ale také uvnitř zapůsobí zrcadlové skříňky EDiTiON 11 svou velkorysostí, například díky zrcadlům na zadní stěně a na 
vnitřních stranách dvířek, díky saténovaným úchytům, pohodlně umístěným elektrickým zásuvkám, zvukovým systémům na přání a 
mnoha dalším detailům.

edition 11 ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY 1716



edition 11 ZRCADLA S OSVĚTLENÍM

Zvláštním znakem zrcadel s osvětlením EDiTiON 11 jsou jejich výkyvná boční 
křídla s osvětlením. Mohou se volně polohovat, takže světlo ozařuje obličej 
v požadovaném úhlu.

DOKONaLOST Z KažDéHO 
úHLU POHLEDU

1918



Jako praktická pomůcka pro každodenní kosmetickou péči vyniká 
kosmetické zrcátko iLook_move svou vysoce kvalitní zrcadlovou 
plochou a štíhlým vznešeným designem v kulatém nebo hranatém 
provedení, s osvětlením nebo bez osvětlení. rovněž inovativní 
kloubové závěsy nenechají žádné přání nesplněné. Pouze jedním 
pohybem ruky lze optimálně nastavit výšku, vzdálenost, sklon a 
boční úhel. Novinka navržená designéry Tesseraux+Partner, která 
neoslňuje a má pětinásobné zvětšení, disponuje u provedení  
s osvětlením skleněným displejem, na němž lze nastavit dva různé 
světelné režimy: funkci denního světla, jak se používá rovněž  
v profesionálních kosmetických salónech, a druhou barvu světla 
v teplé bílé, která zajistí lichotivé osvětlení – ideální například 
pro dokonalý večerní make-up. Zatím jedinečná je možnost 
postupného nastavování obou barev světla.

edition 11 iLook_move

KráSa SE SETKáVá S iNOVaCí

2120



ať již s jednou barvou světla nebo se skleněným dotykovým displejem, iLook_move je technickou vymožeností 
pro kosmetickou péči a zároveň tvarově dokonalým a elegantním klenotem působícím na smysly. Osvětlovací 
technologie LED má dlouhou životnost, spotřeba elektrického proudu je minimální. a pokud stávající situace 
neumožňuje montáž pod omítku, je k dodání rovněž varianta se zástrčkou.

edition 11 iLook_move 2322



respekt k hostům se v neposlední řadě projevuje v koupelně, 
kterou jim hostitel poskytne. Proto nabízí EDiTiON 11 dokonale 
sladěné zařízení do reprezentativních koupelen pro hosty. 
Elegantní keramické umyvadlo o rozměrech 435 x 435 mm 
může být na přání vestavěno do desky z masivního dřeva 
vyrobené na míru nebo zkombinováno s vhodnou skříňkou 
pod umyvadlo v površích EDiTiON 11. Umyvadlová deska  
z masivního dubu se dodává v barevných odstínech světlý 
dub, dub-platina a tabákový dub. Na zakázku lze vyrobit 
individuální šířky od 700 do 1500 mm.

WC PrO hOsTYedition 11

VELKOrySOST Na MaLéM 
prostoru

2524



Zrcadlo s osvětlením do koupelny pro hosty disponuje užitečnou a přitom elegantní inovací: Dvě 
konzoly s LED svítidly, kde spodní zároveň slouží jako polička. K umyvadlu pro hosty samozřejmě 
patří také vhodně dimenzovaná armatura a jednoramenný nebo dvouramenný držák na ručníky.

2726





Kromě prostorově úsporných inovací do koupelen pro hosty existuje také obzvlášť 
velkoryse dimenzované doplnění EDiTiON 11: Zvýšená umyvadlová armatura, která 
umožňuje například pohodlné mytí vlasů u umyvadla.

edition 11 ArMATUrY

JaSNé LiNiE, 
BEZCHyBNé POVrCHy

3130



edition 11

Nástěnná armatura s pákovou směšovací baterií je jako všechny 
umyvadlové armatury EDiTiON 11 vybavena omezením průtoku. 
Dodává se s třemi různě dlouhými vývody.

Tříotvorová armatura trochu jinak: Vlevo regulace teploty, 
vpravo regulace průtoku. Po nastavení požadované teploty 
se dá regulační úchyt povytáhnout a vrátit do výchozí pozice, 
přičemž nastavená teplota zůstane zachována.

ArMATUrY 3332



Vo ln ě  s to j í c í  van ová  a rmatura  v  
obzvlášť atraktivním designu přesvědčuje 
samostatným přívodem vody pro ruční 
sprchu. Jako klenot v koupelně může být 
kombinována s různými vanami a nezávisle 
na stylu zařízení dodává každé koupelně 
mimořádný akcent.

edition 11 ArMATUrY



Sprchová tyč a ruční sprcha kopírují ladnou eleganci designu  
EDiTiON 11. U čtyřotvorové armatury na okraji vany s tyčovou ruční 
sprchou se základní čvercový tvar kolekce objevuje v růžicích.  
Vanová směšovací armatura s regulátory průtoku a teploty umí-  
stěnými zboku se třpytí v bezvadném chromovém lesku.

edition 11 ArMATUrY 3736



Voda jako živel přitahuje člověka od pradávna svým kouzlem. Nanejvýš fascinující je ve 
formě vodopádu. S estetickou sprchou meTime_spa je možné přenést tento vodní zážitek 
i do vlastní koupelny. Pocit sprchování pod vodopádem, kdy na sebe necháte působit 
přirozenou sílu vody, přináší skutečné uvolnění pro duši. aby blahodárný a regenerační 
účinek vody působil maximálně intenzivně na kůži i svaly, hodí se používat vodu metodou 
Kneippových střiků. Pomocí speciální hadice je možné komfortně provádět léčebné střiky i 
v domácí koupelně – naprosto bez časového tlaku a v intimní atmosféře.

edition 11 meTime_spa

blAHoDárná sprCHA

3938



Mýdelník je vybaven vyjímatelnou miskou z křišťálového skla. Ze 
stejného vysoce jakostního materiálu jsou také ručně foukané 
sklenky v dvojitém držáku. Jednoduché, důkladně promyšlené 
tvary charakterizují pevný držák na ručník - nyní k dispozici i  
v jednoramenné variantě - a kruhový držák na ručník. Distanční 
rozpěrka u kruhového držáku slouží k tomu, aby mokré ručníky 
mohly schnout v dostatečné vzdálenosti ode zdi.

edition 11 DOPLŇKY

VKUSNé TVary DO 
POSLEDNíHO DETaiLU

4140





Díky svému uvnitř zaoblenému tvaru a precizně opracovaným hranám je 
madlo příjemné na dotyk. Košík do sprchy s ohrádkou se snadno udržuje  
a poskytuje dostatek místa pro sprchovací gely, šampóny apod.

edition 11 DOPLŇKY 4544



CHArAKter 
nAHrAzuje 
lIbovolnost

edition 300



tesseraux+partner
Dominik tesseraux

Design KEUCO se vyznačuje estetikou, funkčností a ergonomií – a ne výrobní logikou 
sériové výroby. armatury a doplňky EDiTiON 300 dovolují tuto filozofii jasně vidět a 
prožít. Komfortní používání se pojí s nápadnou elegancí. Lesk dokonale opracovaných 
povrchů zvýrazňuje charakteristické vedení linií.

výrAzný DesIGn, 
ErGONOMiCKy PrOMyšLENÝ

edition 300 4948



žádné kompromisy při plánování koupelny: EDiTiON 300 nabízí pro všechny Vaše představy vhodné varianty 
výrobků. Máte na výběr mezi nástěnnou, jednootvorovou a tříotvorovou umyvadlovou armaturou, mezi 
zrcadly s osvětlením a zrcadlovými skříňkami, mezi různými rozměry a kombinacemi povrchů. Zcela podle 
naší zásady: Čím větší svoboda při plánování koupelny, tím trvalejší radost z výsledku. Zásuvky skříněk pod 
umyvadlo při otevírání nehlučně kloužou. Uvnitř byl rozdělením vytvořen inteligentně organizovaný úložný 
prostor, v němž se kosmetické potřeby nezpřeházejí.

edition 300 KOUPELNOVÝ NÁBYTEK/UMYVADLA

fLEXiBiLiTa Z JEJí 
NEJKráSNěJší STráNKy

5150





armatura na okraji vany je důsledným 
zdokonalením designové linie EDiTiON 
300. U sprchových armatur je možné volit 
mezi variantami na omítku a pod omítku. 
Zcela podle vašeho individuálního vkusu 
a stavebních možností.

edition 300 ArMATUrY

NEVíDaNá rOZMaNiTOST

5554





Toaleta pro hosty je obzvláštní vizitkou každého domu. Se svou vysokou funkčností 
a stylovou elegancí je EDiTiON 300 nanejvýš vhodná pro to, aby ve vašich hostech 
zanechala vynikající dojem. S úzkým, nepříliš vystupujícím umyvadlem lze i toaletu 
pro hosty zařídit s dostatečným šarmem. Také držák na ručník a skřínka pod umyvadlo  
s čelním výsuvem a integrovaným otvorem na použité ručníky nabízejí velký komfort 
pro malé prostory.

edition 300 WC PrO hOsTY

TrVaLé DOJMy PrO
KráTKé POByTy

5958



Doplňky představují u firmy KEUCO cosi mnohem významnějšího než pouhé užitečné pomůcky. 
Je třeba si také povšimnout, že se v jakékoli libovolné kombinaci spojují do harmonického celku – 
dokonale sladěného s charakteristickými tvary ostatního koupelnového zařízení. EDiTiON 300 
suverénně splňuje tento požadavek.

edition 300 DOPLŇKY

VyLaDěNé KOMBiNaCE

6160



rOZMaNiTOST 
jAKo prInCIp

eleGAnCe



.molldesign
reiner Moll

úSPěCH DESiGNU 
S KONTUraMi

Kolekce ELEGaNCE, uvedená v roce 1967 nejprve jako série doplňků, se v průběhu 
desetiletí etablovala na mezinárodním trhu a stala se nejprodávanější koupelnovou 
sérií na světě. Dnes nabízí ELEGaNCE bohatý kompletní sortiment s rozmanitými 
variantami. V neposlední řadě díky nadčasově modernímu designu poptávka po 
vyrobcích eleGAnCe neustává.

eleGAnCe 6564



Kompletní vybavení koupelen s řadou designových možností: ELEGaNCE 
neustále ukazuje směr pro budoucnost v koupelně. ať už skříňky, svítidla 
a zrcadla, armatury, skříňky pod umyvadlo nebo doplňky – zažíváte 
kolekci, která vysoce estetickým způsobem spojuje perfekcionismus a 
smyslnost.

eleGAnCe

SMySLNÝ PErfEKCiONiSMUS

6766



Jasné, ne však pronikavé: Zrcadlo s osvětlením velmi 
stylově zajišťuje nepřímé světlo. rovněž na čelní stěně 
horizontálního světelného prvku je zrcadlo. Dokonale  
s tím ladí solitární svítidla s postranním výstupem světla.

eleGAnCe ZRCADLA S OSVĚTLENÍM

SVěTELNé ZDrOJE 
DOKONaLéHO TVarU

6968





Možnosti kombinací à la carte: Řešení sprchy může být flexibilně přizpůsobeno 
každé prostorové situaci a samozřejmě i vašim osobním preferencím. ruční nebo 
hlavová sprcha, montáž pod omítku nebo na omítku – máte volně na výběr.

eleGAnCe ArMATUrY

TrySKaJíCí fLEXiBiLiTa

7372



Pravé úhly a rovné linie kombinované s ladným zaoblením: armatury 
ELEGaNCE stejně jako celá série přesvědčují svým výrazným klasicky 
moderním designem.

eleGAnCe ArMATUrY 7574





Třída jakosti, kterou vidíte a cítíte: armatury a doplňky ELEGaNCE jsou dokonalé až 
do posledního detailu. Mimořádný lesk bezvadných, ručně leštěných chromovaných 
povrchů a vysoká kvalita doplňků zajišťují při používání estetický i smyslový zážitek.

eleGAnCe DOPLŇKY

VrCHOLNé BODy

7978



eleGAnCe DOPLŇKY

Systém ELEGaNCE reling přináší do 
koupelny elegantní komfort. Stávající 
vybavení koupelny lze s tímto systémem 
kombinovat zcela podle potřeby. 

Sprchové závěsy KEUCO jsou anti-
bakteriální, fungicidní a antistatické a 
dodávají se v různých barvách a 
rozměrech.

8180





PŘíMOČaré,
ryZí a rEDUKOVaNé

royAl 60



tesseraux+partner
Dominik tesseraux

Nový koncept koupelnového vybavení rOyaL 60 se vyznačuje přímými linie-
mi a stylovou čistotou. štíhlý design plný lehkosti se nevnucuje, ale začleňuje 
se: do Vaší zcela osobní představy nadčasového pojetí koupelny. Jeho for-
mální zjednodušenost přináší klid a zdůrazňuje geometrii prostoru. Nezávisle 
na čase a módních trendech sází tento design na zdrženlivost. rOyaL 60 – 
koncept koupelnového vybavení pro puristické estéty.

royAl 60
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royAl 60 KOUPELNOVÝ NÁBYTEK/UMYVADLA

PŘíMOČaré, šTíHLé 
a MODErNí

Umyvadlová armatura a doplňky EDiTiON 300Umyvadlová armatura a doplňky EDiTiON 11

Umyvadlová armatura a doplňky EDiTiON 11

9190





V klasické pravoúhlé formě přesvědčuje keramické umyvadlo 
obzvláště svým precizním, kvalitním zpracováním a plochým 
designem. S velkou odkládací plochou po celém obvodu a v 
rozměrech 700, 1050 a 1400 mm nabízí pro koupelny různých 
velikostí individuální a kreativní potenciál pro plánování. 
Společně se spodní skříňkou, která přebírá přímé linie tvaru 
umyvadla, se tato sestava stává klenotem každé koupelny. 
V kombinaci s armaturami a doplňky z kolekcí EDiTiON 11 a 
EDiTiON 300 se otevírají v architektuře koupelen rozmanité  
a mnohostranné možnosti.

royAl 60 UMYVADLA

Umyvadlové armatury EDiTiON 11

Umyvadlové armatury EDiTiON 11

VíCE MíSTa – KažDÝ DEN

9594



i uvnitř dokazuje spodní skříňka svým úložným prostorem a flexibilním rozčleněním svou velikost. Kvalitně zpracované 
dřevěné boxy z masivního buku ve výsuvu spodní skříňky zajišťují ten nejkrásnější pořádek. Kromě toho zabraňují 
tomu, aby uložené předměty při otevírání a zavírání výsuvu padaly. Boxy lze uspořádat a vyndávat podle vlastních 
požadavků. Tak je lze v případě potřeby postavit právě tak, aby byly mycí potřeby po ruce.

9796



architektonicky orientovaný program nabízí také rozsáhlý sortiment na téma světlo a zrcadlo. Vedle atraktivních 
zrcadel s osvětlením a zrcadlových skříněk s dostatkem úložného prostoru nabízí rOyaL 60 další zlatý hřeb. 
Vestavnou zrcadlovou skříňku s bočním osvětlením, jejíž design je stejně čistý jako minimalistický. Skříňka lícuje se 
stěnou a v luxusním zařízení místnosti se stává „třešničkou na dortu“. Uvnitř je samozřejmě vybavená komfortem 
typickým pro KEUCO, například pozrcadlenou zadní stěnou, elektrickými zásuvkami a mnoha dalšími prvky.

royAl 60 ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY A ZRCADLA

PrOMyšLENé STyLOVé iKONy
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NOVé OBJEVENí
TéMaTU SKLa
V KOUPELNě
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.molldesign
reiner Moll

Ze spodní strany lakované sklo neztrácí ani po desetiletích 
nic ze svého lesku a brilance barev. Díky svým světelným 
odrazům vnáší do každé koupelny zcela obzvláštní atmosféru. 
rOyaL rEfLEX vždycky přitáhne pozornost– ať již ve výrazných 
efektních tónech nebo ve zdrženlivých barvách.
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HyGiENiCKé, ODOLNé, DOKONaLé

royAl reflex 105104



Naše vášeň pro detail činí z denního používání kolekce rOyaL  
rEfLEX nejen estetický, nýbrž také funkční požitek. Za lehce  
klouzajícími čelními výsuvy s bočními úchytovými lištami se 
ukrývá promyšlený úložný systém, ve kterém naleznou vhodné  
místo všechny hygienické potřeby. inteligentní úložný detail: zavěšený 
dřevěný box lze posouvat a snadno vyndá- vat. Přepážky, které se 
přichycují ke dnu zásuvky pomocí magnetů, lze umístit do libovolné 
polohy.
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royAl reflex KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

DOKONaLé ZPraCOVáNí, 
iNTELiGENTNí DETaiLy

107106



Přímé linie a světelné odrazy působí lehkým, vznosným dojmem klasické modernosti. 
široká škála povrchových úprav a korpusů se individuálně začleňuje do nejrůznějších 
stylů bydlení. Efektní souhra různých materiálů: lesklá skleněná čelní stěna a matný 
korpus, na něm umyvadlo z minerálního kompozitu. K tomu perfektně sladěná boční 
úchytová lišta z eloxovaného hliníku.
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V přiměřeném formátu přináší rOyaL rEfLEX dokonce i do 
malých koupelen pro hosty eleganci a velkorysost. Skříňka pod 
umyvadlo s čelním výsuvem vytváří na malé ploše dostatek 
úložného prostoru.

Umyvadlová armatura PLaN blue, doplňky PLaN Umyvadlová armatura PLaN blue, doplňky PLaN

royAl reflex WC PrO hOsTY

DOSTaTEK MíSTa Na MaLé PLOšE

111110



Tam, kde hraje velkou roli sklo, nesmějí chybět zrcadla. rOyaL 
rEfLEX nabízí zrcadlové skříňky a zrcadla s osvětlením v obvyklé 
vynikající jakosti firmy KEUCO. Hodí se ke všem formátům – od 
dvojumyvadla až po úzké provedení na toaletu pro hosty. 

Decentní elegance: stejně jako zrcadlové skříňky jsou také  
zrcadla s osvětlením k dostání ke všem 6 velikostem umyvadel.  
Zrcadlo je z obou stran zasazeno do vertikálního osvětlení. Za 
oboustranně pozrcadlenými dvířky nabízejí skleněné poličky 
spoustu úložného prostoru. Perfektní funkčnost pak doplňují 
vnitřní elektrické zásuvky a vnější vypínač světla.
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royAl reflex ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY A ZRCADLA S OSVĚTLENÍM

jeDen ruKopIs, 
MNOHO fOrMáTů
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esenCe 
HarMONiCKéHO 
DesIGnu

royAl universe
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.molldesign
reiner Moll

s novým sortimentem nábytku a umyvadel royAl unIverse 
doplňuje KEUCO stejnojmenný a žádaný sortiment zrcadlových 
skříněk, a to v odpovídajícím designu a velikosti. Designér reiner 
Moll přitom pokračuje v charakteristickém rukopisu série. Ve kvalitně 
zpracovaném keramickém umyvadle je vidět esenci designu: jasné 
linie, měkké poloměry rohů a jemně zaoblené hrany se spojují ve 
sladěný celek. Harmonickou kombinaci tvoří design série rOyaL 
UNiVErSE s armaturami a doplňky COLLECTiON MOLL nebo PLaN 
blue a PLaN. V designu moderní klasiky perfektně zdůrazňují řeč 
tvarů série rOyaL UNiVErSE.

royAl universe
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velký sortiment umyvadel royAl unIverse 
s šířkou od 500 mm až po dvojumyvadlo 
široké 1300 mm nabízí vhodné řešení pro 
každou koupelnu – od malých koupelen pro 
hosty až po velké rodinné koupelny. Pěkně 
tvarované keramické umyvadlo působí 
filigránsky a elegantně. Se svým širokým 
okrajem kolem dokola nabízí zároveň 
velkou odkládací plochu – ideální zvláště 
pro malé koupelny. Kdo má místo a potřebu 
dodatečného úložného prostoru, může 
doplnit skříňku pod umyvadlo o vhodnou 
vysokou skříňku, střední skříňku a spodní 
skříňku. flexibilní systém členění zásuvky ve 
skříňce pod umyvadlo zajišťuje přehlednost 
a pořádek.

royAl universe

Umyvadlová armatura a doplňky COLLECTiON MOLL

Umyvadlová armatura a doplňky EDiTiON 11

Umyvadlová armatura a doplňky EDiTiON 11

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK/UMYVADLA

ELEGaNTNí SVOBODa 
rOZHODNUTí

121120





Sklo se do koupelen hodí jako žádný 
jiný materiál. Skleněné čelní stěny 
rOyaL UNiVErSE jsou z robustního 
bezpečnostního skla, jsou hygienické 
a snadno se udržují. Zcela podle 
současného trendu se ukazují matné 
skleněné čelní stěny v aktuálních barvách, 
ze spodní strany lakované. Koupelně 
dodávají zvláštní akcent a vyzařují klid a 
útulnost. a kdo má raději lesk, pro toho je 
k dispozici vysoce lesklá bílá varianta.
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NašE VášEŇ PaTŘí 
DOKONaLÝM VÝrOBKůM



Přehled  
výrobků

51102
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SlIM SSr M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8° 
průtok omezený na 7,6 l/min

51109
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky, kulový kloub
perlátor cache TT M 18,5 x 1
průtok omezený na 7,6 l/min

51102
Páková umyvadlová směšovací armatura
Xl provedení
bez odtokové soupravy s táhlem, 
1otvorová montáž, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SlIM SSr M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8° 
průtok omezený na 7,6 l/min

51115
Tříotvorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
3otvorová montáž, keramický ventil pro nastavení 
teploty a ventil pro regulaci množství
perlátor SlIM SSr M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8° 
průtok omezený na 7,6 l/min

51104
Páková umyvadlová směšovací armatura
se sníženou výškou výtokového ramínka 
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SlIM SSr M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8° 
průtok omezený na 7,6 l/min

51116
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SlIM SSr M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 8° 
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116 
objednejte prosím zvlášť)

Povrch pochromováno

Edition 11

51115

51104

51109 51116

51102 51102

131130



51130  
Páková vanová a sprchová směšovací  
armatura
4otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty a 
ventil pro regulaci množství
perlátor M 28 x 1
výsuvná tyčová ruční sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku
vyložení: 180, 220 mm
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130 
objednejte prosím zvlášť)

51173 / 51174  
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku, 
s keramickým uzavíracím ventilem (51173), 
s keramickým uzavíracím a přepínacím  
ventilem (51174),
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)

51120
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
vypínací a přepínací ventil s keramickými těsnicími 
kroužky, směšovací ventil s keramickými těsnicími
kroužky, napojení hadice dN 15  
(průtok omezený na 12 l/min)
zabezpečeno proti zpětnému toku
rozteč 150 +/- 14 mm
perlátor M 28 x 1
průtok asi 23 l/min

51172  
Páková vanová a sprchová směšovací  
armatura
pro montáž pod omítku 
se zabezpečovacím zařízením nebo bez něj
vrchní sada, kterou tvoří: páka, objímka, přepínač, 
růžice a funkční jednotka
vhodná pro Flexx boxx (obj. číslo 59970)
(Flexx boxx objednejte prosím zvlášť)

51171  
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)

51127
Páková vanová armatura
pro samostatnou montáž 
směšovací kartuše s keramickými těsnicími 
kroužky, kompletně s tyčovou ruční sprchou a 
sprchovou hadicí (1250 mm)
(montážní sadu pro upevnění k podlaze 
obj. číslo 51127 objednejte prosím zvlášť)

51145  
Vanová vpusť
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 146, 196 mm 

51126 
Termostatická baterie
pro montáž na zeď
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51185
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč 900, 1200 mm
– posunovač sprchy
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
–  výškové nastavení s úchytem,  

plynule nastavitelný úhel sklonu

51147
Napojení hadice DN 15
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodné pro všechny podomítkové armatury

Povrch pochromováno

51180
Ruční sprcha 
se systémem proti usazování vodního kamene
s normálním proudem
průtok 12 l/min

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem 

51191
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
umístitelný vpravo a vlevo

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

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

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

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

Edition 11

923 mm, 
1223 mm

51171 5119151174 51192

5114551130

51173

5118051185 5608051172

51126

53086 / 53088 53086 / 53089

54995

51120 51127

51147

133132



11101
Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

11110
Polička
se skleněnou deskou
 700 x 120 mm
 1050 x 120 mm 
 1400 x 120 mm

11118 / 11119
Držák na ručníky
2ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

11107
Madlo
300 mm

11114
Háček na ručníky
47 mm

11115 
Háček na ručníky
dvojitý, 46 mm

11120 / 11122
Držák na ručníky
1ramenný, pevný
vyložení: 340, 450 mm

11116
Háček na župan
67 mm

11121
Kruhový držák na ručníky

11150
Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla, 
ručně foukaného

11153
Dvojitý držák
součásti:
–  1 x sklenička z křišťálového  

skla matovaného, ručně foukaného
–  1 x dávkovač tekutého mýdla (s nádobkou  

z křišťálového, sklo matované) 
kompletně s pumpičkou pro tekuté mýdlo
objem náplně asi 180 ml
dávkovací množství asi 0,5 ml/stisk

11162
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké do 120 mm

11151
Dvojitý držák na skleničky
se skleničkami z křišťálového skla, 
ručně foukaného

11155  
Miska na mýdlo
s vyjímatelnou miskou z křišťálového skla

11163
Držák na náhradní role toaletního papíru

11152
Dávkovač tekutého mýdla
křišťálové sklo, matované, 
kompletně s držákem a pumpičkou pro tekuté mýdlo,
objem náplně asi 180 ml 
dávkovací množství asi 0,5 ml/stisk

11158
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
300 x 95 x 67 mm

11164
Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla, matovaného
štětkou s rukojetí a náhradní štětkou

Povrch pochromováno

622, 822, 1022 mm 322 mm

Edition 11

11101 11107

11110 11114 11115 11116

11118 / 11119 11120 / 11122

11151

1116311121

1115511153

11150

11164

11152

11158

11162
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korPUS A ČelNÍ STĚNA  
dýhA Z PřÍrodNÍho dřevA

korPUS hedvÁbNĚ MATNý lAk  
ČelNÍ STĚNA Sklo 

korPUS A ČelNÍ STĚNA  
STrUkTUrovANý lAk

korPUS A ČelNÍ STĚNA  
vYSoCe leSklý lAk

Antracit
(RAL 7015)

Antracit
(RAL 7015)

Dub světlý

Lanýž

Lanýž

Dub platina

Fialová 
(RAL 4007)

Dub tabák

Bílá

Černá

Bílá

Bílá

rozmáchlé linie dodávají kolekci edITIoN 11 obzvláštní velkorysost. 
Zdánlivě předsazené čelní stěny propůjčují nabytku lehkost a eleganci. 
desková umyvadla ve variantě z varicoru® umožňují díky mimořádné 
lehkosti tohoto materiálu velmi velké formáty.

Edition 11 / Edition 11 PLAnning

11169
Porcelánová nádobka
stojací

11153
Dávkovač pěnového mýdla
stojací, kompletně s pumpičkou,  
pro pěnovým mýdlem 
objem náplně asi 500 ml

11156
Porcelánová miska
stojací

11177
Porcelánová nádobka
stojací

Edition 11 sELEction

1116911156 11177

11153

137136



31351
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150
a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31352
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 700 x 535 mm

31163 / 31164
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150,
na přání vlevo (31163) nebo vpravo (31164)
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31150
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm),  

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 1055 x 17 x 538 mm
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31140
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm), 

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 705 x 17 x 538 mm

31341
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140 
a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 700 x 350 x 535 mm

31153 / 31154
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140,
na přání vlevo (31153) nebo vpravo (31154)
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením, 

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31342
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otevíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 700 x 700 x 535 mm

31165 / 31166
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140, 
na přání vlevo (31165) nebo vpravo (31166)
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením, 

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31352

31351

31163 / 31164

3115031140 31341 31342

31153 / 31154 31165 / 31166
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SkřÍŇkA Pod UMYvAdlo S UMYvAdleM Z vArICorU®

Rozměr A 

700 – 2800 mm (po 350 mm)

Rozměr A 

1400 – 2800 mm (po 350 mm)

Rozměr B 

po 350-/175 mm

Rozměr B2 

po 350-/175 mm

Rozměr B1 

po 350-/175 mm

min. 700 mm

min. 1400 mm

Umyvadla z varicoru® jsou vyráběna na míru v šířkách 700 – 2800 mm a lze je jako jednotlivá umyvadla či dvojumyvadla, s otvorem pro armaturu nebo něj,  
kombinovat s variantami skříněk pod umyvadlo a modulů spodních skříněk.

Umyvadla 700 – 2800 mm na míru s variabilním umístěním prohlubně

Skříňka pod umyvadlo

  700 mm

1050 mm

1400 mm

Modul spodní skříňky 

  350 mm

  700 mm

1050 mm

1400 mm

Upozornění: Skříňku pod umyvadlo a modul spodní skříňky lze postavit přímo vedle sebe nebo pod sebe. Takto sestavený nábytek se potom kompletně zakryje umyvadlem 
z varicoru® vyrobeným z jednoho kusu.

535 mm

535 mm
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31361
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31160
a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31160
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
- bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
-  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm), 

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 1405 x 17 x 538 mm

31160
Keramické dvojumyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
bez přepadu,
na přání s 1 nebo 3 otvory pro armaturu 
(rozteč 200 mm)
rozměry (š x v x h): 1405 x 17 x 538 mm

31362
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31160
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 4 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31361 3136231160

31160
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31250
Umyvadlo z varicoru®

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): 1050 x 17 x 535 mm

31251 
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z varicoru® na míru,
s umyvadlem uprostřed,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31253 / 31254
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z varicoru® na míru,
s umyvadlem vlevo (31253) nebo vpravo (31254),
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31352
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31150
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 700 x 535 mm

31256
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z varicoru® na míru,
s umyvadlem vpravo,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 700 x 535 mm
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31240
Umyvadlo z varicoru®

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): 700 x 17 x 535 mm

31341
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140 
a umyvadlo z varicoru® na míru,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 700 x 350 x 535 mm

31342
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31140
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otevíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 700 x 700 x 535 mm

31250

31251 31253 / 31254

31352

3125631240 31341 31342
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31265 / 31266
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z varicoru® na míru,
s dvojumyvadlem,
na přání vlevo (31265) nebo vpravo (31266),
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31198
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
bez přepadu,
na přání bez otvoru pro armaturu nebo s otvorem 
pro 1otvorovou armaturu
rozměry (š x v x h): 438 x 12 x 438 mm

31268 / 31269
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z varicoru® na míru,
s umyvadlem,
na přání vlevo (31268) nebo vpravo (31269),
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 4 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31199
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 31198, 
s montážní konzoly
rozměry: 
   700- 900 mm s 2 montážní konzoly
   910-1200 mm s 3 montážní konzoly
 1210-1500 mm s 4 montážní konzoly

31267
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z varicoru® na míru,
s dvojumyvadlem,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31198
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 31198, 
1dveřová s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
rozměry (š x v x h): 496 x 450 x 347 mm
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 31261
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z varicoru® na míru,
s umyvadlem uprostřed,
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31362
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro keramické umyvadlo obj. číslo 31160
a umyvadlo z varicoru® na míru,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 4 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31260 
Umyvadlo z varicoru®

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): 1400 x 17 x 535 mm

31263 
Dvojumyvadlo z varicoru®

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): 1400 x 17 x 535 mm

31264
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z varicoru® na míru,
s dvojumyvadlem,
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31265 / 31266 31268 / 3126931267

31198 31198 31199

31261

31263

31260

31362 31264
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31321
Boční skříňka
2 čelní výsuvy s otevíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 350 x 700 x 535 mm

31324  
Boční skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31326
Boční skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31322
Boční skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 700 x 350 x 535 mm

31325
Boční skříňka
2 čelní výsuvy s otevíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 700 x 535 mm

31327
Boční skříňka
2 čelní výsuvy s otevíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 4 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31323
Boční skříňka
2 čelní výsuvy s otevíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 700 x 700 x 535 mm

31330
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 350 x 1700 x 370 mm

31331
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 3 skleněné poličky
– 1 koš na prádlo
– 1 vnitřní zásuvka
rozměry (š x v x h): 350 x 1700 x 370 mm
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31310
Modul spodní skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 350 x 350 x 535 mm

31315
Modul spodní skříňka
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 700 x 700 x 535 mm

31313
Modul spodní skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 350 x 535 mm

31314
Modul spodní skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 350 x 700 x 535 mm

31312
Modul spodní skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 350 x 535 mm

31317
Modul spodní skříňka
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 4 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1400 x 700 x 535 mm

31311
Modul spodní skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 1 posuvný úložný box (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 700 x 350 x 535 mm

31316
Modul spodní skříňka
2 čelní výsuvy s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
– 2 posuvné úložné boxy (190 x 70 x 413 mm)
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 1050 x 700 x 535 mm

31320
Boční skříňka
1 čelní výsuv s otvíráním push-to-open
vnitřní vybavení:
–  navíc s vnitřním led osvětlením,  

automatické zapnutí - vypnutí
rozměry (š x v x h): 350 x 350 x 535 mm

31327 31330 / 31331

31322

31324

31323

31325

31326

31321

31312 3131631315

31310 3131131314

31313 31317 31320
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21201
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
zadní stěna se zrcadlem,
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,
osvětlení místnosti, zrcadla a vnitřního prostoru
zářivky (1 x 24 wattů)
vnitřní vybavení: 
šířka vnitřní poličky: 660 mm
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– univerzální polička
na přání s integrovanou hudební stanicí MP3/Apple
rozměry (š x v x h): 700 x 887 x 191 mm

21240 / 21241
Zrcadlová skříňka základní modul*
1 nebo 2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového  
zrcadla, zadní stěna se zrcadlem,
vnitřní vybavení:
–  jedna/dvě vnitřní elektrické zásuvky  

nebo bez elektrických zásuvek
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– univerzální polička
rozměry (š x v x h):
350 x 770 x 152 mm
700 x 770 x 152 mm

21202
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
zadní stěna se zrcadlem,
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,
osvětlení místnosti, zrcadla a vnitřního prostoru
zářivky (1 x 39 wattů)
vnitřní vybavení: 
šířka vnitřních poliček: vlevo 330 mm/vpravo 660 mm
– 1 vnější vypínač
– 3 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– univerzální polička
na přání s integrovanou hudební stanicí MP3/Apple
rozměry (š x v x h): 1050 x 887 x 191 mm

21250
Zrcadlová skříňka modul s vypínačem*
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
zadní stěna se zrcadlem,
vnitřní vybavení:
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– univerzální polička
rozměry (š x v x h): 700 x 770 x 152 mm

21203 / 21213
Zrcadlová skříňka
4 otočná dvířka z dvojitého kříšťálového zrcadla,
zadní stěna se zrcadlem,
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,
osvětlení místnosti, zrcadla a vnitřního prostoru
zářivka (1 x 54 wattů)
vnitřní vybavení:
šířka vnitřních poliček: vlevo 670 mm/vpravo 670 mm
(rozdělení vnitřních poliček optimální pro dvojumyvadla)
nebo
vlevo 330 mm/uprostřed 660 mm/vpravo 330 mm
(rozdělení vnitřních poliček optimální pro jednotlivá 
umyvadla)
– 1 vnější vypínač
– 4 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– univerzální polička
na přání s integrovanou hudební stanicí MP3/Apple
rozměry (š x v x h): 1400 x 887 x 191 mm

21260
Světelný modul
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,
osvětlení místnosti, zrcadla a vnitřního prostoru
zářivky (2 x 39 wattů)
rozměry (š x v x h):
1750 x 135 x 191 mm
2100 x 135 x 191 mm

Upozornění: Základní moduly a moduly s vypínačem lze libovolně kombinovat.  
*ke kompletaci je nezbytný světelný modul.

Edition 11 / Edition 11 PLAnning

11196
Zrcadlo s osvětlením
2 boční křídla s osvětlením, výkyvná o 90°
s výkyvným zrcadlem
zářivky (4 x 14 wattů T5)
vnitřní vybavení:
– 1 vypínač skrytý
rozměry (š x v x h):
1050 x 610 x 68 mm
1400 x 610 x 68 mm
1750 x 610 x 68 mm
2100 x 610 x 68 mm
2450 x 610 x 68 mm
2800 x 610 x 68 mm
3150 x 610 x 68 mm

11198
Zrcadlo s osvětlením
s integrovanou osvětlenou poličkou,
osvětlení led (2 x 6,8 wattů),
skrytý vypínač
rozměry (š x v x h):
435 x 900 x 128 mm

11195 
Křišťálové zrcadlo
rozměry (š x v x h):
 700 x 610 x 26 mm
 1050 x 610 x 26 mm
 1400 x 610 x 26 mm
 1750 x 610 x 26 mm
 2100 x 610 x 26 mm
 2450 x 610 x 26 mm
 2800 x 610 x 26 mm

21101 / 21102 / 21103
Zrcadlová skříňka
1 výkyvná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla 
zadní stěna se zrcadlem,
2 boční křídla s osvětlením, výkyvná o 90°
s výkyvným zrcadlem
zářivky (4 x 14 wattů T5)
vnitřní vybavení: 
– 1 vypínač (vnější)
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 1 vnější elektrická zásuvka
–  1 posuvné vnitřní zrcadlo (180 x 550 mm)  

s výškově nastavitelným kosmetickým zrcátkem
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky  
nebo
 – 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
na přání s integrovanou hudební stanicí MP3/Apple 
rozměry (š x v x h):  
1050 x 610 x 155 mm
1400 x 610 x 155 mm
1750 x 610 x 155 mm

21203 / 2121321201 21202

21240 / 21241 21250 212601119611195 21101 / 21102 / 21103

11198

149148



Povrch pochromováno

53002
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

53015
Tříotvorová umyvadlová armatura
provedení s růžicemi 
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,  
3otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky

53004
Páková umyvadlová směšovací armatura
se sníženou výškou výtokového ramínka 
bez odtokové soupravy s táhlem, 
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

53015
Tříotvorová umyvadlová armatura
provedení s deskou, rozteč 200 mm 
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 
rozteč 300 mm s odtokovou soupravou s táhlem, 
3otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky

53010
Páková umyvadlová směšovací armatura
s prodlouženým výtokovým ramínkem 
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

53016
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou 
(vhodné základní těleso obj. číslo 53016 
objednejte prosím zvlášť)

53030
Páková vanová a sprchová směšovací  
armatura
4otvorová montáž na okraji vany 
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky 
s teplotní zarážkou, 
s automatickým vracením do polohy vana/sprcha, 
zabezpečeno proti zpětnému toku,
zápustná ruční sprcha s normálním, jemným 
a masážním proudem
(vhodný montážní blok obj. číslo 53030 objednejte 
prosím zvlášť)

53009
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

53030
Páková vanová a sprchová směšovací  
armatura 
3otvorová montáž na okraji vany 
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky 
s teplotní zarážkou, 
s automatickým vracením do polohy vana/sprcha, 
zabezpečeno proti zpětnému toku,
zápustná ruční sprcha s normálním, jemným 
a masážním proudem
(vhodný montážní blok obj. číslo 53030 objednejte 
prosím zvlášť)

53020
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky 
s teplotní zarážkou, 
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
zabezpečeno proti zpětnému toku

53024
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky 
s teplotní zarážkou,
zabezpečeno proti zpětnému toku
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53072
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)

53045
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 164, 214 mm

53074
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)

53073
Termostatická baterie
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)

53072
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)

53071
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)

53947 / 53047
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

51147
Napojení hadice DN 15
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodné pro všechny podomítkové armatury

51191
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
umístitelný vpravo a vlevo

51192
Napojení hadice
s nástěnným držákem sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
zabezpečeno proti zpětnému toku,
vhodné pro všechny podomítkové armatury

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

53086 / 53089
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

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

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

54991
Nástěnný držák na sprchu
pro hadice s kónickou maticí

30001  
Držák na osušku
600, 800 mm

54980
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene 
funkce:
– normální proud
– jemný proud
– masážní proud

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice a nastavitelné 
prodloužení
(uzavírací ventil dN 15/dN 20 objednejte  
prosím zvlášť)

30007 
Madlo
300 mm

Povrch pochromováno

54985
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnnná tyč, 800 mm
– posuvný držák sprchy
– vyrovnávací podložka na obkládačky

54987 
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč 800 mm s posunovačem sprchy
–  výškové nastavení s úchytem,  

plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
–  ruční sprcha s normálním, jemným a masážním 

proudem
– sprchová hadice 1600 mm

51185
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč 900, 1200 mm
– posunovač sprchy
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
–  výškové nastavení s úchytem,  

plynule nastavitelný úhel sklonu

30010 
Polička
se skleněnou deskou
 650 x 120 mm
 950 x 120 mm
 1250 x 120 mm

30021
Kruhový držák na ručníky
Ø 210 mm
vyložení: 212 mm

30063
Držák na náhradní role toaletního papíru

30060
Držák na toaletní papír
s krytem

30018 / 30019 
Držák na ručníky
pevný
vyložení: 465, 320 mm

30055
Miska na mýdlo
s miskou z křišťálového skla, matovaného

30070
Držák na ručníky 
k uložení 6 ručníků pro hosty 
(asi 30 x 50 cm)

30015
Háček na ručníky
dvojitý

30050
Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla, matovaného

30052
Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z křišťálového skla, matovaného
objem náplně: asi 180 ml

30064
Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla, matovaného  
a štětkou

619, 819 mm 319 mm

Edition 300
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ČelNÍ STĚNA dýhA

ČelNÍ STĚNA A korPUS 
STrUkTUrovANý lAk / vYSoCe leSklý lAk

ČelNÍ STĚNA A korPUS 
vYSoCe leSklý lAk

dub

Bílá

oliva

Sahara

Ebano

Antracit Bílá

Ořech

edition 300 fascinuje svým zcela s vébytným charakterem a 
přísnou geometrií. Z toho vyplývají netušené variační možnosti, 
které elegantně podtrhují architekturu koupelny.

30561
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu 
široké 525 mm,
s čelním výsuvem, s úchytem nebo bez úchytu,
vč. montážního prvku
rozměry (š x v x h): 525 x 410 x 320 mm

30562
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu 
široké 525 mm,
s čelním výsuvem a bočním otvorem na ručníky,
s úchytem nebo bez úchytu,
vč. montážního prvku
rozměry (š x v x h): 525 x 410 x 320 mm

30563
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu 
široké 525 mm, panty vpravo nebo vlevo,  
s úchytem nebo bez úchytu, vč. montážního prvku
rozměry (š x v x h): 525 x 470 x 320 mm

30330
Spodní skříňka
panty vpravo nebo vlevo
vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
– 2 univerzální poličky
rozměry (š x v x h): 350 x 650 x 385 mm

30331
Spodní skříňka
panty vpravo nebo vlevo
vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
– 2 univerzální poličky
rozměry (š x v x h): 500 x 650 x 385 mm

30332
Spodní skříňka
panty vpravo nebo vlevo
vnitřní vybavení:
– 1 zásuvka
– 1 koš na prádlo
– 2 univerzální poličky
rozměry (š x v x h): 350 x 650 x 385 mm

30560
Umyvadlo z minerálního kompozitu
s nuceným odtokem,
s otvorem pro armaturu vpravo,
na přání i bez otvoru pro armaturu
rozměry (š x v x h): 525 x 131 x 320 mm

30310
Vysoká skříňka
panty vpravo nebo vlevo
vnitřní vybavení:
– 5 skleněných poliček
– 6 univerzálních poliček
rozměry (š x v x h): 350 x 1800 x 385 mm 

30311
Vysoká skříňka
panty vpravo nebo vlevo
vnitřní vybavení:
– 3 skleněné poličky
– 1 zásuvka
– 1 koš na prádlo
– 6 univerzálních poliček
rozměry (š x v x h): 350 x 1800 x 385 mm

Edition 300
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30360
Umyvadlo z minerálního kompozitu
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, s nuceným odtokem
–  s otvorem pro 1otvorovou nebo  

3otvorovou armaturu (rozteč 200/300 mm), 
kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 650 x 155 x 525 mm

30370
Umyvadlo z minerálního kompozitu
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, s nuceným odtokem
–  s otvorem pro 1otvorovou nebo  

3otvorovou armaturu (rozteč 200/300 mm), 
kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 1250 x 155 x 525 mm

30380
Umyvadlo z minerálního kompozitu
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, s nuceným odtokem
–  s otvorem pro 1otvorovou nebo  

3otvorovou armaturu (rozteč 200/300 mm), 
kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 950 x 155 x 525 mm

30371
Dvojumyvadlo z minerálního kompozitu
s nuceným odtokem,
na přání s otvorem pro
1otvorovou nebo
3otvorovou armaturu (rozteč 200 mm)
rozměry (š x v x h): 1250 x 155 x 525 mm

30362 / 30364
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu 
široké 650 mm, na přání s 1 nebo 2 výsuvy,
vč. montážního prvku
rozměry (š x v x h): 650 x 155 / 315 x 525 mm

30382 / 30384
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu 
široké 950 mm, na přání s 1 nebo 2 výsuvy,
vč. montážního prvku
rozměry (š x v x h): 950 x 155 / 315 x 525 mm

30372 / 30374
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu 
široké 1250 mm, na přání s 1 nebo 2 výsuvy,
vč. montážního prvku
rozměry (š x v x h): 1250 x 155 / 315 x 525 mm

30095
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
rozměry (š x v):
 525 x 960 mm
 650 x 650 mm
 950 x 650 mm
 1250 x 650 mm

30096
Zrcadlo s osvětlením
s celoobvodovým osvětlením, zářivky
osvětlení/rozměr (š x v x h):
4 x 14 wattů T5 / 650 x 650 x 65 mm

30201
Zrcadlová skříňka
1 výkyvná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
boční stěny se zrcadlem,
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
osvětlení:
– zářivky (2 x 14 wattů T5)
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 1 vnější elektrická zásuvka
– 1 nastavitelné vnitřní zrcadlo (200 x 520 mm)
– 5 variabilně nastavitelných skleněných poliček
rozměry (š x v x h): 650 x 650 x 160 mm

30096
Zrcadlo s osvětlením
s celoobvodovým osvětlením, zářivky
osvětlení/rozměr (š x v x h):
2 x 14 wattů T5 a 2 x 21 wattů T5 /   950 x 650 x 65 mm
2 x 14 wattů T5 a 2 x 28 wattů T5 / 1250 x 650 x 65 mm

30203
Zrcadlová skříňka
1 výkyvná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
boční stěny se zrcadlem, 
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
osvětlení:
– zářivky (2 x 21 wattů T5)
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 1 vnější elektrická zásuvka
– 1 nastavitelné vnitřní zrcadlo (200 x 520 mm)
– 5 variabilně nastavitelných skleněných poliček
rozměry (š x v x h): 950 x 650 x 160 mm

30496
Zrcadlo s osvětlením
s vertikálním osvětlením,
zářivky (2 x 14 wattů T5)
rozměry (š x v x h): 525 x 960 x 46 mm

30202
Zrcadlová skříňka
1 výkyvná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
boční stěny se zrcadlem,
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
osvětlení:
 – zářivky (2 x 28 wattů T5)
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 1 vnější elektrická zásuvka
– 1 nastavitelné vnitřní zrcadlo (200 x 520 mm)
– 7 variabilně nastavitelných skleněných poliček
rozměry (š x v x h): 1250 x 650 x 160 mm
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Povrch pochromováno

51602
Páková umyvadlová směšovací armatura
velké provedení
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky

51604
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky

51608
Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy s táhlem, 
1otvorová montáž, 90° vrchní díl 
s keramickými těsnicími kroužky

51611
Senzorová umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, infračervená senzorika,
manuální zastavení vody kvůli čištění, 
regulace teploty, na přání napájení z baterií 
nebo ze sítě

51601
Prodloužení pro pákovou umyvadlovou
směšovací armaturu
vhodné pro pákové umyvadlové směšovací  
armatury obj. č. 51602 a 51604, stojánkový ventil  
51608 nebo senzorová umyvadlová směšovací  
armatura 51611 a 51613

Upozornění: Pákovou umyvadlovou směšovací  
armaturu je nutné objednat zvlášť!

51613
Senzorová umyvadlová směšovací armatura
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, infračervená senzorika,
manuální zastavení vody kvůli čištění, 
bez regulace teploty, na přání napájení z baterií 
nebo ze sítě

51616
Páková umyvadlová směšovací armatura  
pro montáž pod omítku dN 15
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou,
perlátor SlIM SSr M 24 x 1 
nastavitelný úhel proudu 
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116
objednejte prosím zvlášť)

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

51630
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraji vany 
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, 
s automatickým vracením do polohy vana/sprcha, 
zabezpečeno proti zpětnému toku,
zápustná ruční sprcha s normálním, jemným a 
masážním proudem

51609
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 
1otvorová montáž, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky

51620
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše, s keramickými těsnicími kroužky, 
s automatickým vrácením do polohy 
vana/sprcha, zabezpečeno proti zpětnému toku

51620
Páková vanová směšovací  
armatura s hlavovou sprchou 
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími 
kroužky, s automatickým vracením do polohy 
vana/sprcha, zabezpečeno proti zpětnému toku
hlavová sprcha výkyvná Ø 180 mm, 
ruční sprcha s normálním, jemným a asážním  
proudem, s posunovačem sprchy, držákem 
sprchy a sprchovou hadicí 1600 mm
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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

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

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

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

51624
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž na zeď 
směšovací kartuše s keramickými těsnicími 
kroužky, zabezpečeno proti zpětnému toku

51626
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď 
úchyt s 50 % omezením průtočného množství, 
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
zabezpečeno proti zpětnému toku

51626
Termostatická baterie s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď 
bezpečnostní zarážka na 38 °C, 
přepínač pro hlavovou/ruční sprchu 
s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
hlavová sprcha výkyvná Ø 180 mm, 
ruční sprcha s normálním, jemným a masážním 
proudem, s posunovačem sprchy, držákem sprchy  
a sprchovou hadicí 1600 mm

51624
Páková vanová směšovací armatura 
s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď 
směšovací kartuše s keramickými těsnicími 
kroužky, přepínač pro hlavovou/ruční sprchu 
s keramickými těsnicími kroužky,
zabezpečeno proti zpětnému toku,
hlavová sprcha výkyvná Ø 180 mm, 
ruční sprcha s normálním, jemným a masážním 
proudem, s posunovačem sprchy, držákem sprchy 
a sprchovou hadicí 1600 mm

51671
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)

51673
Termostatická baterie
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)

51672
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)

51672
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)

51674
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)

Povrch pochromováno
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59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí, 
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20-65°
vyložení: 97 mm

54991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí

54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil dN 15/dN 20 objednejte prosím zvlášť)

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

31606
Zahnuté madlo 90°
k použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
pravé a levé provedení
vnější rozměr (š x v): 400 x 1100 mm

31614
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
sprchovou tyč lze před montáží nastavit do  
libovolné polohy
rozměr (š x v):
 600 x 1100 mm
 800 x 1100 mm
 1000 x 1100 mm

51685
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnná tyč, 900 mm
– posunovač sprchy
– vyrovnávací podložka na obkládačky

51687
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč 900 mm s posunovačem sprchy
–  výškové nastavení s úchytem,  

plynule nastavitelný úhel sklonu
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– ruční sprcha s normálním a jemným proudem
– sprchová hadice 1600 mm

Povrch pochromováno

1142 mm

628 mm, 
828 mm,

1028 mm

1201 mm

501 mm
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11607
Madlo
300 mm

11610 
Polička
s křišťálovou nebo skleněnou deskou
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

11621
Kruhový držák na ručníky
vyložení: 95 mm

11650
Držák na skleničku /
Držák na skleničku, stolní model
kompletně se skleničkou z křišťálového skla, 
matovaného

11652
Dávkovač tekutého mýdla
nádobka plastová matovaná
nebo nádobka z křišťálového skla, matovaného,
pro tekuté mýdlo, vhodné do sprchy
objem náplně: asi 180 ml

11652
Dávkovač tekutého mýdla
kompletně se skleničkou z křišťálového skla,  
matovaného
pro tekuté mýdlo, vhodné do sprchy
objem náplně: asi 180 ml

11655
Miska na mýdlo /
Miska na mýdlo stolní model
s vyjímatelnou miskou z křišťálového skla,  
matovaného

11601
Držák na osušky
400, 600, 800, 1000 mm

31606
Zahnuté madlo 90°
volitelně pravé a levé provedení
rozměr (š x h):
300 x 600 mm
400 x 800 mm

11618 / 11620
Držák na ručník
dvojramenný, výkyvný 
vyložení: 450, 340 mm

31601
Madlo
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

11613 / 11614
Háček na ručníky
dvojitý, 34 mm

11615
Háček na ručníky
59 mm

11616
Háček na župan
82 mm

11649
Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo umyvadlové desky, 
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem (2 x 500 ml), 
na přání se dodává rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93, 161 mm

Povrch pochromováno

11653
Dávkovač pěnového mýdla /
Dávkovač pěnového mýdla, stolní model
nádobka z mléčného skla, matovaného,
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 220 ml

11657
Rohový košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
délka ramene: 180 mm

11654
Dávkovač tekutého mýdla /
Dávkovač tekutého mýdla, stolní model
nádobka z mléčného skla, matovaného,
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 220 ml

11658
Košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou

428, 528, 628, 728,  
828, 929, 1028, 1128 mm

335 mm435, 635, 835, 1035 mm

240 mm

701 mm,
901 mm

401, 501 mm
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Povrch pochromováno

11660
Držák na toaletní papír
s krytem
pro role široké 100/120 mm

11664
Klozetová souprava se štětkou
s krytem, neprůsvitnou plastovou
nádobkou, štětkou s rukojetí a
náhradní štětkou

11669
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového 
skla, matovaného, štětkou s rukojetí
a náhradní štětkou

11662
Držák na toaletní papír
otevřený, 
pro role široké 100/120 mm

11667
Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou, bílou

11663
Držák na náhradní role toaletního papíru

11675
Polička na ručníky
600 mm

01680
Sklápěcí sedátko
se sedací plochou, bílou

17676
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, nástěnný model, 
s připojením do sítě nebo s přídavnou 
zástrčkou a spirálovým kabelem, 
5násobné zvětšení, 
1 x úsporná žárovka 8 W, Ø 207 mm

11692
Nástěnné svítidlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž, 
čelní stěna se zrcadlem, výstup světla po obou 
stranách, samostatné zapínání přes osvětlení 
místnosti, zářivky 
osvětlení/rozměr (š x v x h):
2 x 14 wattů T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 wattů T5/950 x 70 x 66 mm

11682
Stolička
pochromováno, ořechová dýha

17677
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, stojací model, 
s napájecím kabelem (1,70 m),
5násobné zvětšení,
1 x úsporná žárovka 8 W, Ø 207 mm

620 mm
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11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční s čelní stěnou se zrcadlem, 
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač,
zářivky (4 x 14 W T5)
rozměry (š x v x h):
 700 x 635 x 66 mm
 950 x 635 x 66 mm
 1300 x 635 x 66 mm

11695
Křišťálové zrcadlo
s celoobvodovou fasetou
rozměry (š x v):
 360 x 635 mm
 700 x 750 mm
 950 x 635 mm
 1300 x 635 mm

11696
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla a místnosti,
samostatné zapínání, skrytý vypínač,
zářivky
2 x 14 wattů T5 /  700 x 820 x 66 mm
2 x 21 wattů T5 /  950 x 705 x 66 mm
2 x 28 wattů T5 / 1300 x 705 x 66 mm

21601
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého kříšťálového zrcadla,
panty vlevo nebo vpravo
boční a zadní stěna se zrcadlem,
osvětlení: halogenové (2 x 20 wattů)
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
na přání s 1 vnitřní zásuvkou
rozměry (š x v x h): 500 x 760 x 169 mm

21602
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla
boční a zadní stěna se zrcadlem,
osvětlení: halogenové (4 x 20 wattů)
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
na přání s rdS rádiem a/nebo
2 vnitřními zásuvkami
rozměry (š x v x h): 700 x 760 x 169 mm

21603
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého kříšťálového zrcadla,
boční a zadní stěna se zrcadlem, 
osvětlení: halogenové (4 x 20 wattů)
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
na přání s rdS rádiem a/nebo
2 vnitřními zásuvkami
rozměry (š x v x h): 950 x 670 x 169 mm

21604
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého kříšťálového zrcadla,
boční a zadní stěna se zrcadlem, 
osvětlení: halogenové (6 x 20 wattů)
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 6 výškově nastavitelných skleněných poliček
na přání s rdS rádiem a/nebo
2 vnitřními zásuvkami
rozměry (š x v x h): 1200 x 670 x 169 mm

21605
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého kříšťálového zrcadla,
boční a zadní stěna se zrcadlem,
osvětlení: halogenové (6 x 20 wattů)
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 6 výškově nastavitelných skleněných poliček
na přání s rdS rádiem a/nebo
2 vnitřními zásuvkami
rozměry (š x v x h): 1300 x 670 x 169 mm

11697
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,
výstup světla jako osvětlení zrcadla a místnosti,
skrytý vypínač, zářivka (1 x 24 wattů)
rozměry (š x v x h): 360 x 705 x 66 mm
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korPUS dekor Nebo STrUkTUrovANý lAk

korPUS A ČelNÍ 
STĚNA dekor

korPUS A ČelNÍ STĚNA 
STrUkTUrovANý lAk

ČelNÍ STĚNA dýhA

Ebano 

Antracit

Antracit

Bílá vysoký lesk

Bílá vysoký lesk

Bílá

Bílá

oliva 

eleGANCe se stala nejúspěšnější koupelnovou sérií na světě, za což vděčí 
v neposlední řadě velmi širokému sortimentu. Tak lze uskutečňovat zcela 
individuální představy – například díky různorodosti povrchových variant.

*Upozornění: vzhledem k uspořádání úchytů a geometrii dvířek nelze skříňky stavět vedle sebe.

31670 / 31680
Umyvadlo
z minerálního kompozitu (bílá alpin)
nebo skleněné (spodní strana bíle lakovaná)
varianty:
- bez otvoru pro armaturu, s nuceným odtokem
-  s 1 otvorem pro armaturu  

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h)
700 x 135 x 492 mm
950 x 135 x 504 mm

31671
dvojumyvadlo
z minerálního kompozitu (bílá alpin)
nebo skleněné (spodní strana bíle lakovaná)
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, s nuceným odtokem
–  s otvorem pro 1otvorovou armaturu  

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 1300 x 130 x 510 mm

31610
Spodní skříňka*
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
– 2 univerzální poličky
– tlumič dorazu dvířek
rozměry (š x v x h): 400 x 614 x 380 mm

31640 / 31650 / 31680
Skříňka pod umyvadlo
vhodná k umyvadlu z minerálního  
kompozitu a skleněnému umyvadlu,
čelní výsuv s tlumeným dojezdem
rozměry (š x v x h):
 700 x 360 x 490 mm
 950 x 360 x 500 mm
 1300 x 360 x 508 mm

31630
Vysoká skříňka*
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 3/5 skleněných poliček
– 6 univerzálních poliček
– tlumič dorazu dvířek
na přání s 1 zásuvkou a
1 košem na prádlo
rozměry (š x v x h): 400 x 1684 x 380 mm

31620
Střední skříňka*
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 3 skleněné poličky
– 3 univerzální poličky
– tlumič dorazu dvířek
rozměry (š x v x h): 400 x 894 x 380 mm
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32140
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm)  

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 705 x 17 x 538 mm

32150
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm)  

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 1055 x 17 x 538 mm

32160
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm),  

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 1405 x 17 x 538 mm

32160
Keramické dvojumyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
bez přepadu,
na přání s 1 nebo 3 otvory pro armaturu 
(rozteč 200 mm)
rozměry (š x v x h): 1405 x 17 x 538 mm

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční s čelní stěnou se zrcadlem, 
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač,
zářivky (4 x 14 W T5)
rozměry (š x v x h):
700 x 635 x 66 mm

22101 / 22111
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď (22101) nebo do zdi (22111)
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
zadní stěna se zrcadlem
osvětlení:
– zářivky (2 x 24 W T5)
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 2 elektrické zásuvky
rozměry (š x v x h): 700 x 650 x 149 mm

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční s čelní stěnou se zrcadlem, 
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač,
zářivky (4 x 14 W T5)
rozměry (š x v x h):
1050 x 635 x 66 mm

22102 / 22112
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď (22102) nebo do zdi (22112)
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
zadní stěna se zrcadlem
osvětlení:
– zářivky (2 x 24 W T5)
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 2 elektrické zásuvky
rozměry (š x v x h): 1050 x 650 x 149 mm

11698
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení boční s čelní stěnou se zrcadlem, 
výstup světla jako osvětlení zrcadla
a místnosti, oddělené zapínání, skrytý vypínač,
zářivky (4 x 14 W T5)
rozměry (š x v x h):
1400 x 635 x 66 mm

22103 / 22113
Zrcadlová skříňka
pro montáž na zeď (22103) nebo do zdi (22113)
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
zadní stěna se zrcadlem
osvětlení:
– zářivky (2 x 24 W T5)
korpus: hliník, stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
– 3 elektrické zásuvky
rozměry (š x v x h): 1400 x 650 x 149 mm

ke kolekci roYAl 60 doporučujeme armatury a doplňky edITIoN 11 a edITIoN 300.

RoyAL 60
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11698 11698 11698
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RoyAL 60

32110
Spodní skříňka
1dveřová s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 400 x 650 x 400 mm

32120
Střední skříňka
1dveřová s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
– 1 otevřená polička
rozměry (š x v x h): 400 x 1030 x 400 mm 

32141
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 32140, 
čelní výsuv s tlumičem dorazu,
vč. zápachové uzávěrky z plastu
rozměry (š x v x h): 700 x 400 x 535 mm

32130
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 5 skleněných poliček
rozměry (š x v x h): 400 x 1810 x 400 mm

32151
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 32150, 
čelní výsuv s tlumičem dorazu,
vč. zápachové uzávěrky z plastu
rozměry (š x v x h): 1050 x 400 x 535 mm

32131
Vysoká skříňka
2dveřová s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 3 skleněné poličky
– 1 koš na prádlo
rozměry (š x v x h): 400 x 1810 x 400 mm

32161
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 32160, 
čelní výsuv s tlumičem dorazu,
vč. zápachové uzávěrky z plastu
rozměry (š x v x h): 1400 x 400 x 535 mm

korPUS A Čelo
dekorATIvNÍ vrSTvA

Bílá lesklá Kašmír matnýBílá matná Antracitová matná

32110

32130 321313212032141 32151 32161
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korPUS dekor
ČelNÍ STĚNA Sklo

Mokka LanýžAntracit Titan Zrcadlo *

Bílá Buk **Javorová Ořech** Zrcadlo **

Bílá vysoký leskJavorová lazurovaná

korPUS hedvÁbNĚ MATNý lAk
ČelNÍ STĚNA Sklo

Černá

Působivý účinek: roYAl reFleX dodává koupelně zcela jedinečné akcenty.  
Skleněné čelní stěny se třpytí, v závislosti na osvětlení, vždy nově a jinak.  
barvy si díky materiálu uchovávají zvláštní jas. roYAl reFleX uvádí koupelny  
efektně na scénu – a zároveň zprostředkovává zdrženlivou eleganci.

* Zrcadlovou čelní stěnu lze kombinovat se všemi barvami korpusu
** všechny čelní stěny lze kombinovat s magnólií i bílou barvou
Upozornění: Skleněné čelní stěny skříněk pod umyvadlo s lakovanou zadní stranou jsou opatřeny horizontální hliníkovou dekorační linkou.

34091
Umyvadlo z minerálního kompozitu  
(WC pro hosty)
bez přepadu,
na přání bez otvoru pro armaturu nebo
s otvorem pro 1otvorovou armaturu
rozměry (š x v x h): 500 x 30 x 350 mm

34090
Skříňka pod umyvadlo (WC pro hosty)
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu  
obj. číslo 34091, 1dveřová s tlumičem dorazu dvířek
rozměry (š x v x h): 496 x 450 x 347 mm

34071
Umyvadlo z minerálního kompozitu
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): 1000 x 30 x 490 mm

34070
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu  
obj. číslo 34071, čelní výsuv s tlumeným dojezdem
vnitřní vybavení: 
–  1 úložný box z masivního buku (550 x 120 x 80 mm)
– 1 plastová podložka bílá
vybavení lze objednat zvlášť 
rozměry (š x v x h): 996 x 450 x 487 mm

34051
Umyvadlo z minerálního kompozitu
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): 650 x 30 x 490 mm

34050
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu  
obj. číslo 34051, čelní výsuv s tlumeným dojezdem
vnitřní vybavení: 
– 1 úložný box z masivního buku (550 x 120 x 80 mm)
– 1 plastová podložka bílá
rozměry (š x v x h): 646 x 450 x 487 mm

34041
Umyvadlo z minerálního kompozitu
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): 500 x 30 x 490 mm 

34040
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu 
obj. číslo 34041, 1dveřová s tlumičem dorazu dvířek,
panty vlevo nebo vpravo
rozměry (š x v x h): 496 x 450 x 487 mm 

34061
Umyvadlo z minerálního kompozitu
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): 800 x 30 x 490 mm

34060
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu  
obj. číslo 34061, čelní výsuv s tlumeným dojezdem
vnitřní vybavení: 
–  1 úložný box z masivního buku (550 x 120 x 80 mm)
– 1 plastová podložka bílá
vybavení lze objednat zvlášť
rozměry (š x v x h): 796 x 450 x 487 mm

RoyAL REFLEx

34051 / 3405034091 / 3409034041 / 34040

34071 / 3407034061 / 34060
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24001 
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
panty vpravo nebo vlevo,
po stranách zrcadla,
osvětlení:
– zářivky (2 x 18 W)
korpus: stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 500 x 700 x 150 mm

14096
Zrcadlo s osvětlením
osvětlení vertikální, skrytý vypínač
osvětlení:
– zářivky (2 x 21 W T5)
rozměry (š x v x h): 500 x 900 x 42 mm
osvětlení:
– zářivky (2 x 24 W T5 Seamless)
rozměry (š x v x h):
 650 x 605 x 42 mm
 800 x 605 x 42 mm
 1000 x 605 x 42 mm
 1300 x 605 x 42 mm

24002  
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
osvětlení:
– zářivky (1 x 24 W T5 Seamless)
korpus: stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 650 x 700 x 150 mm

24004  
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
osvětlení:
– zářivky (1 x 39 W T5 Seamless)
korpus: stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 6 výškově nastavitelných skleněných poliček
rozměry (š x v x h): 1000 x 700 x 150 mm

24003
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
osvětlení:
– zářivky (2 x 24 W T5 Seamless)
korpus: stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 800 x 700 x 150 mm

24005
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
osvětlení:
– zářivky (1 x 54 W T5 Seamless)
korpus: stříbrně mořeno eloxováno
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 6 výškově nastavitelných skleněných poliček
rozměry (š x v x h): 1300 x 700 x 150 mm

34030  
Vysoká skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek,
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení: 
– 4 skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 350 x 1670 x 335 mm

34010 
Boční skříňka
čelní výsuv s tlumeným dojezdem,
skleněná krycí deska,
spodní strana bíle lakovaná
rozměry (š x v x h): 800 x 370 x 335 mm

34020 
Střední skříňka
1dveřová s tlumičem dorazu dvířek,
skleněná krycí deska, 
spodní strana bíle lakovaná,
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení: 
– 3 skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 350 x 845 x 335 mm 

34081  
Umyvadlo z minerálního kompozitu
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): 1300 x 30 x 490 mm

34082  
Dvojumyvadlo z minerálního kompozitu
vhodné pro 1otvorovou armaturu, bez přepadu
rozměry (š x v x h): 1300 x 30 x 490 mm

34080  
Skříňka pod umyvadlo
vhodná pro umyvadlo z minerálního kompozitu 
obj. číslo 34081/34082, 
čelní výsuv s tlumeným dojezdem
vnitřní vybavení: 
–  2 úložné boxy z masivního buku  

(550 x 120 x 80 mm)
– 1 plastová podložka bílá
vybavení lze objednat zvlášť
rozměry (š x v x h): 1296 x 450 x 487 mm

RoyAL REFLEx
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Titan matnýAntracitová 
matná

korPUS hedvÁbNĚ MATNý lAk
ČelNÍ STĚNA Sklo SATÉNovANÉ

Lanýž matnýBílá lesklá

korPUS dekorAČNÍ  
vrSTvA leSklÁ
ČelNÍ STĚNA Sklo ČIrÉ

Kašmír matnýBílá matná

korPUS dekorAČNÍ  
vrSTvA MATNÁ
ČelNÍ STĚNA Sklo SATÉNovANÉ

RoyAL UnivERsE

32790
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 32791,
1dveřová s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
rozměry (š x v x h): 496 x 450 x 347 mm

32760
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 32761,
čelní výsuv s tlumičem dorazu,
vč. zápachové uzávěrky z plastu
vnitřní vybavení:
– 1 plastová podložka bílá
rozměry (š x v x h): 796 x 450 x 487 mm

32750
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 32751,
čelní výsuv s tlumičem dorazu,
vč. zápachové uzávěrky z plastu
vnitřní vybavení:
– 1 plastová podložka bílá
rozměry (š x v x h): 646 x 450 x 487 mm 

32770
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 32771,
čelní výsuv s tlumičem dorazu,
vč. zápachové uzávěrky z plastu
vnitřní vybavení:
– 1 plastová podložka bílá
rozměry (š x v x h): 996 x 450 x 487 mm 

32780
Skříňka pod umyvadlo
vhodná ke keramickému umyvadlu obj. číslo 32781,
čelní výsuv s tlumičem dorazu,
vč. zápachové uzávěrky z plastu
vnitřní vybavení:
– 1 plastová podložka bílá
rozměry (š x v x h): 1296 x 450 x 487 mm

32791
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
bez přepadu,
na přání bez otvoru pro armaturu nebo s otvorem
pro 1otvorovou armaturu
rozměry (š x v x h): 505 x 16 x 355 mm

32761
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm), 

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 805 x 16 x 495 mm

32751
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm), 

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 655 x 16 x 495 mm

32771
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm), 

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 1005 x 16 x 495 mm

32781
Keramické umyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
varianty:
– bez otvoru pro armaturu, bez přepadu
–  s 1 nebo 3 otvory pro armaturu (rozteč 200 mm), 

kompletně s odpadovým a přepadovým  
systémem CloU

rozměry (š x v x h): 1305 x 16 x 495 mm

32781
Keramické dvojumyvadlo
s povrchovou úpravou CleanPlus
bez přepadu,
na přání s 1 nebo 3 otvory pro armaturu  
(rozteč 200 mm)
rozměry (š x v x h): 1305 x 16 x 495 mm

k sérii roYAl UNIverSe doporučujeme armatury a doplňky ColleCTIoN Moll nebo PlAN blue/PlAN.

32760 32770 32780

32790 32750

32761 32771 32781

32791 32751 32781
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12701
Zrcadlová skříňka
1 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
panty vpravo nebo vlevo,
po stranách zrcadla,
led osvětlení (1 x 6,5 W)
vnitřní vybavení:
– 1 vnitřní vypínač
– 1 vnitřní elektrická zásuvka
– 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 500 x 752 x 143 mm 

12704
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
led osvětlení (3 x 6,5 W)
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 1000 x 752 x 143 mm

12702
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
led osvětlení (2 x 6,5 W)
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 650 x 752 x 143 mm 

12705
Zrcadlová skříňka
3 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
led osvětlení (3 x 6,5 W)
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 3 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 1300 x 752 x 143 mm

12703
Zrcadlová skříňka
2 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
led osvětlení (2 x 6,5 W)
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 2 vnitřní elektrické zásuvky
– 2 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 800 x 752 x 143 mm 

12706
Zrcadlová skříňka
4 otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla,
po stranách zrcadla,
led osvětlení (4 x 6,5 W)
vnitřní vybavení:
– 1 vnější vypínač
– 4 vnitřní elektrické zásuvky
– 4 x 3 výškově nastavitelné skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 1600 x 752 x 143 mm

32710
Spodní skříňka
1dveřová, s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 350 x 470 x 335 mm

32720
Střední skříňka
1dveřová, s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 3 skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 350 x 845 x 335 mm

32730
Vysoká skříňka
1dveřová, s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 4 skleněné poličky
rozměry (š x v x h): 350 x 1670 x 335 mm

32731
Vysoká skříňka
1dveřová, s tlumeným dorazem dvířek
panty vlevo nebo vpravo
vnitřní vybavení:
– 2 skleněné poličky
– 1 zásuvka
– 1 koš na prádlo
rozměry (š x v x h): 350 x 1670 x 335 mm

32710 32720 32730 / 32731 12704 12705 12706

12701 12702 12703
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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, text a litografie: koNTrAST Communication Services Gmbh, düsseldorf
Fotografie: Christian Stoll, düsseldorf; Stephan Schacher, New York; eva Gaida, Aalen
CG locations: Tino Schaedler, los Angeles
CG Shooting: The Scope, digital Studio, hamburg; Thomas krüsselmann, viersen;  
Markus Meuthen, düsseldorf; 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


