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Tesseraux + Partner – Dominik Tesseraux

Kancelář Tesseraux + Partner navrhla kolekci ROYAL 60

„ROYAL 60 je zamýšlen čistě a architektonicky. U nábytku 
je důraz na štíhlé bočnici, čímž program získává na určité 
jemnosti. Umyvadlo je vytvořeno klasicky a díky svým 
velkorysým odkládacím plochám nabízí ideální jeviště 
pro vaše já.“
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arCHiTEKToNiCKy oriENTovaNá 
ProsTorová KomPoziCE

Nový koncept koupelnového vybavení ROYAL 60 se 
vyznačuje přímými liniemi a stylovou čistotou. Štíhlý 
design plný lehkosti se nevnucuje, ale začleňuje se: 
do Vaší zcela osobní představy nadčasového pojetí 
koupelny. Jeho formální zjednodušenost přináší klid 
a zdůrazňuje geometrii prostoru. Nezávisle na čase a 
módních trendech sází tento design na zdrženlivost. 
ROYAL 60 – koncept koupelnového vybavení pro puri-
stické estéty.
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ESTETICKÁ ŘEŠENÍ  
S INDIVIDUÁLNÍM CHARAKTEREM
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ROZŠÍŘENÍ ŽÁDANÉ,  
KomBiNaCE PovolENy

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.
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ARCHITEKTURA INTERIÉRŮ  
JEDNOU JINAK

I uvnitř dokazuje spodní skříňka svým úložným prostorem 
a flexibilním rozčleněním svou velikost. Kvalitně zpracova-
né 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.
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Na první pohled vyzařuje koupelnové  
vybavení ROYAL 60 kvalitu. Lehkost de-
signu je zdůrazněna úzkými bočnicemi 
koupelnového nábytku. Na druhý pohled 
zaujme vysoká preciznost zpracování 
detailu. Tak designově dokonalý přímo-
čarý úchyt nábytku odhalí teprve při 
použití své malé tajemství: zespodu je 
opatřen ergonomickou prohlubní. Mimo-
řádná hodnota s decentním působením 

– k tomu se hlásí také povrchy širokého 
nábytkového programu s vysokou, střed-
ní a spodní skříňkou. V módním kašmíru 
nebo v klasických barvách jako bílá nebo 
antracitová – kvalitní dekorativní povrchy 
se prezentují od sametového matu až po 
ušlechtilý lesk a nabízejí tak pro každý 
styl vhodné řešení.

ŘEMESLNÉ UMĚNÍ  
sE sETKává s DEsiGNEm
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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 zrcadlovou zadní stěnou, zástrčkami a mnoha dalšími prvky.

CHARIZMATICKÉ OSVĚTLENÍ
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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

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

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

PŘEHLED  
VýROBKŮ

Ke kolekci royal 60 doporučujeme armatury a doplňky EDITION 11 a EDITION 300.

royal 60
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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

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

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

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

32140 32150 32160

32160

22101 / 22111 22102 / 22112 22103 / 22113

3130
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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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V souladu s naším prohlášením o záruce výrobce přebíráme za naše výrobky záruku v délce 
pěti let, pokud byl výrobek prokazatelně zakoupen a instalován přes autorizovaného odborného 
prodejce. Garanční lhůta začíná běžet dnem expedice z našeho závodu. Zákonná záruční 
doba je v garanční lhůtě obsažena. Tento příslib záruky se nevztahuje na elektrické součásti a 
osvětlovací prostředky.

Vzhledem k mimořádné kvalitě povrchů a nejjemnějším barevným odstínům našich výrobků je 
možná pouze podmíněná tisková reprodukce barev. 
Optimální představu Vám zprostředkují pouze originální výrobky KEUCO. 
Prohlédnout si je můžete ve vzorkovnách odborných prodejců sanitárního zboží.

Přetisk a rozmnožování, a to i částí, jsou dovoleny pouze s výslovným svolením a udáním 
pramene výrobní firmy. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer. 

Technické změny sloužící pokroku, nutné změny v barvě a designu a rovněž tiskové chyby si 
výslovně vyhrazujeme.

Naše výrobky se dodávají výhradně přes velkoobchody se sanitárním zbožím.

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


