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.

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.

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
D-58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de
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text a litografie:
Kontrast Communication
Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie:
Studio CASA, Münster
provideo & fototeam, Menden
Thomas Krüsselmann, Viersen
Tisk:
Meinders & Elstermann
GmbH & Co. KG
Belm (Osnabrück)
Vytištěno na papíře
GALAXI Keramik.
Dodává Papier Union.

Art.-Nr.: 03507/151101 Katalog Armaturen, tschechisch, 01/12

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

ARMATURY
Se zaujetím
k dokonalosti

»Naše zaujetí patří estetice v koupelně. S nadšením neustále
hledáme nové tvary, nové materiály, nové technologie. Dokonalou
synergii rozumnosti a smyslnosti. Prvotřídní design, obecné koncepty;
nanejvýš pečlivé zpracování Made in Germany, dokonalá funkčnost
a velmi dlouhá životnost, to charakterizuje firmu KEUCO. Stejně jako
obrovská šíře a hloubka sortimentu. Našim zákazníkům se tak nabízí
možnost zařizovat si koupelny s co největší individualitou. Koupelny,
v nichž se estetika stává zřejmým prožitkem a v nichž se člověk vždy
cítí příjemně.«
Hartmut Dalheimer, jednatel/Engelbert Himrich, výkonný společník

3

Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce ELEGANCE
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Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce PLAN
v povrchové úpravě pochromováno

Hlavová sprcha
z kolekce ELEGANCE
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Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce PLAN
v povrchové úpravě ušlechtilá ocel
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Páková umyvadlová směšovací
armatura z EDITION Palais
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MADE by KEUCO

Made in Germany znamená, že si ponecháváme ve svých rukou každý pracovní krok od
odlití hrubého odlitku přes galvanizaci až po hotovou armaturu. Přitom se vysoce přesné
výrobní kroky řízené počítačem střídají s pečlivou ruční prací. Na konci však vždy rozhodne
člověk s veškerými jeho zkušenostmi, zda hotová armatura vyhovuje našim vlastním
nárokům na kvalitu.
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MADE IN GErMANy
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Kolekce ELEGANCE
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ESTETIKA zE zAUjETí
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Mnohokrát vyznamenaný návrhář Dominik Tesseraux navrhl pro KEUCO celou EDITION 11,
a tedy i související tvary armatur. Svůj nezaměnitelný charakter získávají armatury EDITION 11
díky přesvědčivé syntéze funkční jednoduchosti, jemných zaoblení, jasných linií a měkkého
profilu hran.
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Ke kvalitě rovněž počítáme princip trvale udržitelného rozvoje. To se zcela zásadně týká
všech výrobků KEUCO: maximální životnost, minimální náklady na údržbu a nadčasový,
stále přitažlivý design činí z našich armatur rozumnou investici. Platí to pro soukromý, ale
i veřejný sanitární sektor. Na druhé straně k naší zodpovědnosti vůči životnímu prostředí
patří svědomité zacházení s vodou jako potravinou. Proto nabízíme úsporné armatury a
v našem závodě v Hemeru provozujeme vlastní úpravnu vody. Angažujeme se rovněž
v iniciativě blue responsibility pro sanitární řešení v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Sprchový termostat z
EDITION 11

Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce PLAN blue
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Armatury KEUCO
Tvůrčí různorodost armatur KEUCO nabízí ideální řešení pro
každý koupelnový interiér a pro každý individuální styl. Nadčasově
krásný design armatur KEUCO neztrácí ani po letech na své
přitažlivosti. Vaší koupelně snů tedy už nic nestojí v cestě.

Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce PLAN blue

EDITION 11
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ELEGANCE
27

EDITION 300

PLAN

EDITION Palais

PLAN blue
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EDITION 11

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

51102
Páková umyvadlová
směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky
perlátor SLIM SSr M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 6°
průtok omezený na 7,6 l/min

Méně znamená více: Se svojí štíhlou konturou a jasnou, geometrickou řečí forem vytvářejí armatury
EDITION 11 dojem elegantní lehkosti. jejich využití je díky velkému množství variant velmi rozmanité.
www.keuco.de
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51115
Tříotvorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
3otvorová montáž, keramický ventil pro nastavení
teploty a ventil pro regulaci množství
perlátor SLIM SSr M 24 x 1
nastavitelný úhel proudu +/- 6°
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

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 +/- 6°
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116
objednejte prosím zvlášť)
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EDITION 11

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

51126
Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38 °C
napojení hadice DN 15
rozteč 150 +/- 14 mm
zabezpečeno proti zpětnému toku

51171
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

51173
Termostatická armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx THM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

51172
Páková umyvadlová
směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

51172
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku,
se zabezpečovacím zařízením
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
se zabezpečovacím zařízením,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx boxx objednejte prosím zvlášť)

51174
Termostatická armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx THM DN 20 objednejte prosím zvlášť)
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51185
Sprchová tyč
součásti:
nástěnná tyč 1200 mm
posunovač sprchy,
vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm),
výškové nastavení s úchytem, plynule
nastavitelný úhel sklonu

51180
ruční sprcha
se systémem proti usazování
vodního kamene, s normálním proudem,
průtok 12 l/min
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EDITION 11

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

51191
Držák na nástěnnou sprchu
pro sprchové hadice s kónickou maticí
použitelné vpravo a vlevo

51145
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury,
vyložení 146, 196 mm

51192
Držák na nástěnnou sprchu
s napojením hadice
pro sprchové hadice s kónickou maticí
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodná pro všechny podomítkové armatury

51147
Napojení hadice DN 15
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodná pro všechny podomítkové armatury
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51120
Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž, 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

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)
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ELEGANCE

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

Nadčasově a přece se zcela příznačnými obrysy se prezentují armatury ELEGANCE. jsou jádrem
designového konceptu, který zahrnuje doplňky, zrcadla, zrcadlové skříňky a koupelnový nábytek a jehož
cílem je jednotně ztvárněná elegantní koupelna.
www.keuco.de
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51602
Páková umyvadlová směšovací armatura
velké provedení
s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu/bez soupravy, 1otvorová
montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.
výška: 140 mm
vyložení: 174 mm

51604
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu/bez soupravy,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicími
kroužky, průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.
výška: 114 mm
vyložení: 139 mm

51611
Senzorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž
s rychlomontážním systémem, infračervená senzorika, manuální
zastavení vody kvůli čištění, regulace teploty, na přání napájení
z baterií nebo ze sítě, průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.
výška: 140 mm
vyložení: 174 mm

51613
Senzorová umyvadlová armatura
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž
s rychlomontážním systémem, infračervená senzorika, manuální
zastavení vody kvůli čištění, bez regulace teploty, na přání napájení
z baterií nebo ze sítě, průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.
výška: 140 mm
vyložení: 174 mm
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ELEGANCE

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

51608
Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
90° vrchní díl s keramickými těsnicími kroužky
průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.
výška: 114 mm
vyložení: 139 mm

51601
Prodloužení pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
vhodné pro pákové umyvadlové směšovací armatury 51602,
51604 a 51608 a senzorová umyvadlová armatura 51611 a 51613
výška: 90 mm

51609
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky
výška: 112 mm
vyložení: 126 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,
zápustná ruční sprcha s normálním, jemným a masážním proudem
(vhodný montážní blok objednejte prosím zvlášť)
výška: 124 mm
vyložení: 239 mm
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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, hlavová
sprcha výkyvná Ø 180 mm, ruční sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem,
s držákem sprchy a sprchovou hadicí
(2000 mm), napojení hadice DN 15,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
268 mm
výška: 1646 mm
vyložení: 220 mm

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

Upozornění: Pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
je nutné objednat zvlášť!

51620
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď, směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky, s automatickým vracením do polohy
vana/sprcha, napojení hadice DN 15,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
245 mm
vyložení: 220 mm
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ELEGANCE

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

51671
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

51672
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

51673
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

51674
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)
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51624
Páková vanová směšovací armatura
s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky, hlavová
sprcha výkyvná Ø 180 mm, ruční sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem,
s držákem sprchy a sprchovou hadicí
(1600 mm),
napojení hadice DN 15,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 268 mm
výška: 1207 mm
vyložení: 97 mm

51680
ruční sprcha
se systémem proti
usazování vodního
kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud

51624
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž na zeď, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky,
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 245 mm
vyložení: 97 mm
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ELEGANCE

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

51626
Termostatická baterie s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď, úchyt s 50% omezením
průtočného množství, bezpečnostní zarážka na 38°,
zajištěno proti zpětnému toku, hlavová sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem,
s držákem sprchy a sprchovou hadicí (1600 mm),
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
307 mm
výška: 1201 mm
vyložení: 107 mm
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54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

51683
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm

51684
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

54947
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury

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

51626
Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž, úchyt s 50% omezením
průtočného množství, bezpečnostní zarážka na 38 °C
zabezpečeno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
307 mm
vyložení: 107 mm

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)

54985
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 900 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na
obkládačky
výška: 935 mm
vyložení: 67 mm
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EDITION 300

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

Kolekce EDITION 300, vyznamenaná mezinárodně uznávanou cenou red dot award, nese v každém
detailu jasný rukopis designéra. Armatury, doplňky, zrcadlové skříňky a koupelnový nábytek tu byly
ztvárněny s velkou stylovou jistotou. Pro koupelnu s čistými liniemi.
www.keuco.de
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53002
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová
montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 218 mm
vyložení: 192 mm

53004
Páková umyvadlová směšovací armatura
se sníženou výškou výtokového ramínka, bez odtokové
soupravy s táhlem, 1otvorová montáž, keramická
kartuše s teplotní zarážkou,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 178 mm
vyložení: 192 mm

53010
Páková umyvadlová směšovací armatura
s prodlouženým výtokovým ramínkem, s odtokovou
soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 240 mm
vyložení: 294 mm

53015
Tříotvorová umyvadlová armatura
provedení s růžicemi, s odtokovou soupravou
s táhlem/bez soupravy, 3otvorová montáž,
90° vrchní části s keramickými těsnicími kroužky,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 171 mm
vyložení: 155 mm
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EDITION 300

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

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 části s keramickými těsnicími kroužky,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 171 mm
vyložení: 155 mm

53014
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
vhodná pro zrcadlo/zrcadlo s osvětlením Ø 950 mm,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou, průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
vyložení: 165 mm

53009
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 153 mm
vyložení: 86 mm

53020
Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
210 mm
vyložení: 205 mm

53016
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, vhodná pro křišťálové zrcadlo/zrcadlo
s osvětlením Ø 950 mm, keramická kartuše s teplotní zarážkou,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
(vhodné základní těleso objednejte prosím zvlášť)
vyložení: 220 –245 mm

53016
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, vhodná pro křišťálové zrcadlo/zrcadlo
s osvětlením Ø 950 mm, keramická kartuše s teplotní zarážkou,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
(vhodné základní těleso objednejte prosím zvlášť)
vyložení: 220 –245 mm

53030
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraji vany, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky, s automatickým vracením
do polohy vana/sprcha, zápustná ruční sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem
(vhodný montážní blok objednejte prosím zvlášť)
výška: 184 mm
vyložení: 201 mm

53030
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
3otvorová montáž na okraji vany, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky, s automatickým vracením
do polohy vana/sprcha, zápustná ruční sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem
(vhodný montážní blok objednejte prosím zvlášť)
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EDITION 300

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

53072
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

53072
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

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

53074
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

53074
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

53024
Páková sprchová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
210 mm
vyložení: 116 mm
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53045
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 164, 214 mm
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EDITION 300

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

53071
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

53071
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

51684
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

53084
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

53073
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

53073
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

51683
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm

53084
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm
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EDITION 300

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

54980
ruční sprcha
se systémem proti usazování
vodního kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud
• masážní proud

54985
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 800 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na
obkládačky
výška: 850 mm
vyložení: 67 mm

52

54947
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové
armatury

53047
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové
armatury

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

54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

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)
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EDITION Palais

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

54002
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 203 mm
vyložení: 192 mm

EDITION Palais spojuje aktuální redukovanost s klasicky krásnou hojností. Výsledek je nezaměnitelný. Tvary
armatur, doplňků, koupelnového nábytku a zrcadlových skříněk hovoří stejnou ušlechtilou řečí. Design,
který oslovuje všechny smysly.
www.keuco.de
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54015
Tříotvorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
3otvorová montáž, 90° vrchní části s keramickými
těsnicími kroužky
výška: 199 mm
vyložení: 156 mm

54009
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 203 mm
vyložení: 163 mm
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EDITION Palais

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

54022
Dvoukohoutková vanová armatura
pro nástěnnou montáž,
90° vrchní části s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
201 mm
vyložení: 214 mm
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54045
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 162, 212 mm

54073
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

54026
Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž, úchyt s 50% omezením
průtočného množství, bezpečnostní zarážka na 38 °C,
zajištěno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
300 mm
vyložení: 110 mm

54074
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

54085
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 900 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na
obkládačky
výška: 944 mm
vyložení: 70 mm
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EDITION Palais

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

54047
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury

54091
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí

54080
ruční sprcha
se systémem proti
usazování vodního
kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud
• masážní proud

54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm
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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)
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PLAN

Povrch pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Přehled výrobků

PLAN je vůbec nejobsáhlejší koupelnová kolekce na světě. Ne bezdůvodně. Graficky válcovitý
tvar s jeho čistými a nadčasovými liniemi se těší velké oblibě, která překračuje všechny kultury a hranice. Mimořádné je rovněž velké variační rozpětí sortimentu.
www.keuco.de
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54902
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 155 mm
vyložení: 139 mm

54902
Páková umyvadlová směšovací armatura
s prodlouženou pákou
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 155 mm
vyložení: 139 mm

54902
Páková umyvadlová směšovací armatura
s prodlouženým výtokovým ramínkem
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 155 mm
vyložení: 183 mm

54903
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro otevřené ohřívače vody
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou,
průtokové množství omezeno na 5 l/min.
výška: 155 mm
vyložení: 139 mm
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PLAN

Povrch pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Přehled výrobků

54904
Páková umyvadlová směšovací armatura
středně velké provedení,
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 145 mm
vyložení: 120 mm

54908
Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
90° vrchní díl s keramickými těsnicími kroužky
výška: 115 mm
vyložení: 105 mm
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54911
Senzorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová
montáž, modulární monoblok bez podstavce, infračervená
senzorika (automatické nastavení), nastavitelná doba doběhu
(baterie 6 voltů lithium DL 223 A)
výška: 132 mm
vyložení: 139 mm

54912
Senzorová umyvadlová armatura
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž, modulární
monoblok bez podstavce, infračervená senzorika (automatické
nastavení), nastavitelná doba doběhu (napájení ze sítě 230 V)
výška: 132 mm
vyložení: 139 mm

54909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 135 mm
vyložení: 137 mm

56020*
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž do prostoru,
směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
kompletně s tyčovou ruční sprchou
a sprchovou hadicí, (1250 mm)
(montážní sadu pro upevnění k podlaze
objednejte prosím zvlášť)
výška: 909-989 mm
vyložení: 251 mm
* k dodání pouze s pochromovaným povrchem

54920
Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
200 mm
vyložení: 169 mm

54972
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)
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PLAN

Povrch pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Přehled výrobků

54974
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

54924
Páková sprchová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
282 mm
vyložení: 115 mm
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54945
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 135, 185 mm

54926
Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž, úchyt s 50% omezením
průtočného množství, bezpečnostní zarážka na 38 °C
zabezpečeno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
300 mm
vyložení: 107 mm

54971
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

54973
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

* k dodání pouze s pochromovaným povrchem

56028*
Sprchová jednotka
součásti:
• talířová sprcha s dešťovým proudem
nebo
• hlavová sprcha s perlátorovým proudem
• tyčová ruční sprcha
• sprchová hadice 1600 mm
• držák na sprchu, v úhlu sklonu nastavitelný
(vhodné podomítkové armatury objednejte
prosím zvlášť)
výška: 1318 mm
vyložení: 326 mm
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PLAN

Povrch pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Přehled výrobků
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51683
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm

51684
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

53980
ruční sprcha
se systémem proti
usazování vodního
kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud
• masážní proud

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

54985
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 800 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na obkládačky
výška: 850 mm
vyložení: 67 mm

54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

56080*
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

54947
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury

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)

* k dodání pouze s pochromovaným povrchem
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PLAN blue

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

PLAN blue je náš nejstálejší design. Výsledkem zodpovědného zacházení s materiálem, vodou a energií je štíhle
pojatá armatura, která okouzluje svou nadčasovostí. Dokonalá kombinace s doplňky PLAN umožňuje vytvořit
koupelnu, která v každém detailu vyhovuje požadavkům budoucnosti.
www.keuco.de
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53902
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní
zarážkou, průtokové množství omezeno na 6 l/min.
výška: 161 mm
vyložení: 144 mm

53909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
průtokové množství omezeno na 6 l/min.
výška: 136 mm
vyložení: 138 mm

53920
Páková vanová směšovací armatura DN15
pro nástěnnou montáž
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
keramický uzavírací a přepínací ventil,
napojení hadice DN 15, průtokové množství omezeno na 12 l/min.,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
310 mm
vyložení: 222 mm

53972
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)
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PLAN blue

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

53945
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 138, 188 mm

53924
Sprchová směšovací armatura s hlavovou sprchou
pro nástěnnou montáž,
keramický uzavírací a přepínací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
hlavová sprcha výkyvná, ø 180 mm,
průtokové množství omezeno na 9 l/min,
ruční sprcha s normálním, jemným a masážním proudem,
s posunovačem sprchy, držákem sprchy a sprchovou hadicí (1600 mm),
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/-14 mm
šířka:
310 mm
výška: 1192 mm
vyložení: 104 mm
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51683
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm

51684
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

53924
Sprchová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž
keramický uzavírací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
napojení hadice DN 15, průtokové množství omezeno na 12 l/min,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka:
311 mm
vyložení: 104 mm

53971
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)
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PLAN blue

Povrch pochromováno

Přehled výrobků

54985
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 800 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na
obkládačky
výška: 850 mm
vyložení: 67 mm
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53980
ruční sprcha
se systémem proti usazování
vodního kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud
• masážní proud

54991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí

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

54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

53947
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury

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)
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DOKONALá KOUPELNA žIjE z DETAILů.

EDITION 11

Interiérový design žije z důsledného ztvárnění. Všechny komponenty v koupelně musejí být
navzájem harmonicky sladěny. záleží tu především na dokonalé souhře armatur a doplňků.
To si od nás vyžaduje velkou lásku k detailu. A právě to také činí doplňky firmy KEUCO tak
mimořádnými.
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ELEGANCE

EDITION 300

EDITION Palais

PLAN

www.keuco.de
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Kolekce ELEGANCE
76

ESTETIKA zE zAUjETí
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Armatury KEUCO přesvědčují svým dokonalým zpracováním, přesným fungováním a velmi dlouhou životností.
Klademe důraz na to, aby montáž všech našich výrobků byla maximálně jednoduchá. Součásti, které nevyrábíme
sami, pocházejí od renomovaných německých výrobců.

Na celý život:
keramická
směšovací kartuše
od našeho spolupracujícího partnera
Flühs v testu vydrží
70 000 užívacích
cyklů.

Celkový estetický
vzhled armatur PLAN
doplňuje dokonalý
proud vody. zajišťuje
ho model CASCADE®
od předního výrobce
NEOPErL.

Nepřetáčí se, nepraská a je trvale hygienická. Pevná v tlaku,
odolná vůči zkroucení, taková je připojovací hadice NEOFLEX®
od firmy NEOPErL.

