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KeUCO

FAsCINACE PRO KOUPELNU

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 prodělal 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 nábytku, armatur, doplňků a zrcadlových skříněk
do koupelen. 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.

Edition 11

Svoboda je
rozmanitost
možností.

eDiTiOn 11

DEsIGN ČIsTÝ –
ALE NE KONZERVATIVNÍ.
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.

Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

eDiTiOn 11

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. Níže
nástěnná armatura s pákovou směšovací armaturou.
Jako všechny umyvadlové armatury EDITION 11
je také páková směšovací armatura vybavena
omezením průtoku.

eDiTiOn 11

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 umístěnými zboku se třpytí v bezvadném chromovém lesku.

eDiTiOn 11

Mýdelník je vybaven vyjímatelnou miskou z křišťálového skla. Ze stejného vysoce jakostního materiálu
jsou také ručně foukané sklenky v dvojitém držáku. Jednoduché, důkladne promyšlené tvary: Pevný držák
na ručník 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

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.

PLAN

EVOLUCE
KOMFORTU.

PLAn

NADČAsOVĚ MODERNÍ A
NEsMÍRNĚ RŮZNORODÉ.
PLAN se svými 450 jednotlivými výrobky patří k nejrozsáhlejším koupelnovým kolekcím na světě. Kolekce PLAN je stejně různorodá jako dnešní životní styly a svojí velikou šíří a hloubkou sortimentu umožňuje vytvářet individuální, na míru přizpůsobená
řešení. Nejen esteticky, ale také ergonomicky plní PLAN všechna přání, mimo jiné i
díky tomu, že kromě základního sortimentu PLAN care je navíc na výběr také široká
nabídka bezbariérových výrobků.

.molldesign
Reiner Moll

PLAn

Jak puristické jsou tvary těchto armatur, tak příjemná je jejich obsluha. Ať už jsou pochromované,
v ušlechtilé oceli nebo s povrchovou úpravou hliník, skvělý design a nedostižná kvalita armatur PLAN
na sebe upozorňují v každém jednotlivém kusu. Do posledního detailu promyšlený design se ostatně
projevuje někdy i zcela nenápadně, například velmi snadným čištěním.

PLAn bLUe

Armatury PLAN blue vynikají nejen díky bezchybnému povrchu a funkčnosti bez
kompromisů, ale i díky důsledně prosazované myšlence udržení trvalého rozvoje.
Armatury PLAN blue pomáhají šetřit vodu a energii – například omezením průtoku
vody na šest litrů za minutu u umyvadlové armatury.

PLAn bLUe

Rozmanitost řady PLAN blue se ukazuje také ve sprše: Podle osobního vkusu vycházejí pevná a ruční sprcha
přímo ze stěny, nebo alternativně z armatury. samozřejmě se dodává také klasické, výškově nastavitelné
kombinované řešení.

PLAn

PLAN je celkově nejobsáhlejší a nejvariabilnější kolekce firmy
KEUCO. To se projevuje i v koupelně pro hosty. bohatství variant
série PLAN umožňuje elegantní řešení i pro nejmenší prostory.
Kromě toho páková směšovací armatura, senzorová armatura
a stojánkový ventil i zde stanovují měřítka z hlediska funkčnosti.

PLAn

Jeho rozmanitost ještě znásobují různé varianty povrchu.
Vyberte si mezi chrómem, hliníkem nebo nerezovou ocelí.
Vlevo dávkovače tekutého mýdla v nejvyšší kvalitě, dávkovač
tekutého mýdla nahoře se může zabudovat do umyvadla
nebo umyvadlové desky.

PLAn

Inovační, elegantní a v nekompromisně vysoké kvalitě: Doplňky
PLAN přesvědčují z estetického i funkčního hlediska. Zobrazeny
na této straně jsou madlo, držák na ručníky, háček na ručníky.
Držák toaletního papíru vpravo okouzluje svým dokonalým
povrchem.

PLAn inTegRAL

Nástěnné vestavné moduly PLAN Integral pro umyvadlo a WC se výborně hodí pro
silně frekventované veřejné sanitární prostory. Přesvědčují nejen svými přednostmi,
jako je snadné čištění, robustnost a jednoduché doplňování, ale rovněž svým
elegantním, zdrženlivým designem.

PLAn

Výrobky CARE na této straně se mohou flexibilně kombinovat se
sanitárním vybavením. systém PLAN Reling nabízí mimo jiné možnost
vytvořit v případě potřeby obratem ruky bezbariérovou sprchu se
závěsným sklopným sedátkem. Napevno namontované vypěněné
sedátko o šířce 450 mm splňuje požadavky normy DIN 18040-1.

ELEGANCE

ROZMANITOST
JAKO PRINCIP.

eLegAnCe

ÚsPĚCH DEsIGNU
s KONTURAMI.
Kolekce ELEGANCE, uvedená v roce 1967 nejprve jako čistě série doplňků, se v
průběhu desetiletí etablovala na mezinárodním trhu a stala se světově nejprodávanější
koupelnovou sérií. Dnes nabízí ELEGANCE bohatý kompletní sortiment s rozmanitými
variantami. V neposlední řadě díky nadčasovému, modernímu designu poptávka po
výrobcích ELEGANCE neustává.

.molldesign
Reiner Moll

ELEGANCE

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

eLegAnCe

Pravé úhly a rovné linie kombinované s ladným zaoblením: ELEGANCE
přesvědčí svým výrazným klasicko-moderním designem.

eLegAnCe

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 ELEGANCE spojují estetiku, ergonomii a snadné čištění. Všechny kovové součásti jsou vysoce
kvalitně pochromované. Dávkovač pěnového mýdla je vyrobený z matovaného opálového skla, dávkovač
tekutého mýdla a skleničky na čištění zubů z matovaného křišťálového skla. U mýdlenky vpravo lze misku z
matovaného křišťálu při čištění vyjmout.

ELEGANCE

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

Edition 300

Charakter
nahrazuje
libovolnost.

eDiTiOn 300

VÝRAZNÝ DEsIGN,
ERGONOMICKY PROMYŠLENÝ.
Design KEUCO se vyznačuje estetikou, funkčností a ergonomií – nejen v důsledku
výrobní logiky sériové produkce. Armatury a doplňky EDITION 300 dovolují tuto filozofii
jasně vidět a prožít. Komfortní používání se pojí s nápadnou elegancí. Lesk dokonale
zpracovaných povrchů zvýrazňuje charakteristické vedení linií.

Tesseraux+Partner
Dominik Tesseraux

eDiTiOn 300

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

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

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 Palais

Inovace se
setkává
s tradicí.

eDiTiOn PALAis

LUxUs A
ZDRžENLIVOsT.
Armatury EDITION Palais dosahují spojení mezi inovací a tradicí. suverénní zdrženlivost,
nádech luxusu a nejmodernější technika vytvářejí nový celek – objevte dimenzi
nadčasovosti.

.molldesign
Reiner Moll

eDiTiOn PALAis

Vznešeně inscenované umyvadlo: Armatury a
doplňky EDITION Palais se vyznačují markantním
profilem kolekce s její charakteristicky zakřivenou
linií hran. Vzniká tak harmonický celek.

eDiTiOn PALAis

sprchové a vanové armatury nabízí EDITION Palais
v různých provedeních, se směšovacími bateriemi pro
montáž na omítku nebo pod omítkou. Je tak možné
realizovat individuální řešení.

eDiTiOn PALAis

Láska k dokonalosti se projevuje také na chromovaném povrchu armatur a doplňků
EDITION Palais. Jejich bezchybný lesk vzniká mimo jiné díky náročnému ručnímu leštění.

Joly

KOMPAKTNÍ
A VZNEŠENÉ.

JOLY

INTELIGENTNÍ DEsIGN –
MULTIFUNKČNÍ A
INDIVIDUÁLNÍ.

Asymetrické tvary a nezaměnitelné multifunkční tyče: Designový koncept JOLY
se při plánování osvědčuje jako nanejvýš přizpůsobivý. Tak se stává i malá
toaleta pro hosty opravdovým klenotem.

příslušenství

MALÍ POMOCNÍCI
S VELKÝM
VÝZNAMEM.

příslušenství

Kvalita a design pro
nejvyšší nároky.
Vysoce kvalitní materiály, nejlepší kvalita zpracování a perfektní povrchy – to
jsou společné znaky všech doplňků KEUCO. Je s nimi možné prohloubit a
účinně akcentovat osobní estetiku obytného prostoru. Díky bohatství variant
nabízejí doplňky KEUCO vhodné řešení pro každé uspořádání koupelny.

ALeA

Výrazným základem série ALEA je kovová krychle nástěnného upevnění.
V kombinaci s obloukovitými tvary a plochými kovovými pásy působí její
design lehce a moderně. Úplně vlevo je miska na mýdlo, vedle háček
na ručník, kruhový držák na ručník a držák se skleničkou z matovaného
křišťálového skla.

AsTOR

Elegance z kruhových a kulovitých tvarů: svými nástěnnými růžicemi
dodávají doplňky AsTOR koupelně aristokratický lesk. Vpravo
pochromovaný kruhový držák na ručník. Nahoře dávkovač tekutého
mýdla z matovaného opálového skla, držák s křišťálovou skleničkou,
mýdlenka s křišťálovou miskou a držák na toaletní papír s krytem.

CiTY.2

Městská elegance s nepřekonatelným poměrem ceny a užitné hodnoty: CITY.2 přináší
do koupelny věcnou eleganci. Díky velké rozmanitosti výrobků splňuje tato série
nejrůznější požadavky. Vlevo dávkovač tekutého mýdla, na této straně miska na
mýdlo a kruhový držák na ručník.

sOLO

Navzdory svému názvu je kolekce sOLO vyspělým orchestrem
s širokou paletou produktů. Osamocený je tu nanejvýš příznivý
poměr ceny a užitné hodnoty.

UniveRZÁLní vÝRObKY

Celý vesmÍr doplňků: Univerzální výrobky nenechají nesplněné žádné přání, protože pro
každý požadavek nabízejí vhodné řešení. Hodí se pro soukromý i veřejný sektor. Díky
jejich věcně funkčnímu designu a různým variantám je lze harmonicky zakomponovat
do každé koupelny.

UniveRZÁLní vÝRObKY

Praktické, vysoce kvalitní a kompatibilní s každým
stylem zařízení – objevte rozmanitost univerzálních
výrobků KEUCO. Nahoře klozetová souprava se
štětkou a dvojitý držák na toaletní papír, vpravo
dávkovač tekutého mýdla.

KOsMeTiCKÁ ZRCÁTKA

Teď se budete divit: Kosmetická zrcátka ve všech variantách. s osvětlením nebo bez osvětlení,
modely stojací, nástěnné, různé velikosti s nejrůznějšími možnostmi nastavení. Koneckonců
dobře má vypadat nejen vaše koupelna, ale především vy sami.

KOsMeTiCKÁ ZRCÁTKA

Zrcátko iLook se může stát vaším stálým průvodcem. Vejde se totiž nejen do koupelny, ale i
do každé kabelky. Jeho neoslňující světelná technika LED, napájení bateriemi a nezkreslující
optika splňují i profesionální nároky. Zrcátko iLook nabízí rozmanité možnosti umístění a
na přání ho lze objednat i s nástěnnou montážní tyčí a dodatečným síťovým adaptérem.
Vpravo kosmetické zrcátko z kolekce ELEGANCE.

KOšíKY nA MÝDLO

Dlouhá životnost, snadné čištění – a
jednoduchá krása. Rozmanitost designu
doplňků KEUCO se odráží i v košících
na mýdlo. s různými tvary, povrchy,
rozměry a variantami pro rohovou
nebo nástěnnou montáž se pro každou
koupelnu nabízí vhodné řešení.

NAŠE VÁŠEŇ
PATŘÍ
DOKONALÝM
VÝRObKŮM.

EDITION 11

PřehleD
výrobků

120

51102

51115

51116

51109

56020

51120

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

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

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)

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

56020
Páková vanová armatura
pro samostatnou montáž
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
obj. číslo 56020 objednejte prosím zvlášť)

Povrch pochromováno

121

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

EDITION 11

122

51130

51173

51174

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 armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem (51173),
s keramickým uzavíracím a přepínacím
ventilem (51174),
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)

Povrch pochromováno

123

51172

51145

51185

51180

56080

53086 / 53089

51171

51126

51147

51191

51192

54995

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

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

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

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

56080
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

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

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

51126
Termostatická baterie
pro montáž na zeď
bezpečnostní zarážka na 38 °

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

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

EDITION 11

124

322 mm

622, 822, 1022 mm

11101

11107

11110

11151

11152

11155

11114

11115

11116

11153

11158

11162

11118

11121

11150

11163

11164

11101
Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

11107
Madlo
300 mm

11115
Háček na ručníky
dvojitý, 46 mm

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

11155
Miska na mýdlo
s vyjímatelnou miskou z křišťálového skla

11114
Háček na ručníky
47 mm

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

11118
Držák na ručníky
pevný
vyložení: 450 mm

Povrch pochromováno

11121
Kruhový držák na ručníky

11116
Háček na župan
67 mm

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

11151
Dvojitý držák na skleničky
se skleničkami 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

11158
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno

11163
Držák na náhradní role toaletního papíru

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

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

125

PLAN

126

127

54902

54902

54902

54911

54912

54903

54904

54911

54908

54909

54902
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

54902
Páková umyvadlová směšovací armatura
s prodlouženou pákou
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

54902
Páková umyvadlová směšovací armatura
s prodlouženým výtokovým ramínkem a pákou
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

54911
Senzorová umyvadlová armatura
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, modulární monoblok bez
podstavce, infračervená senzorika
(baterie 6 v litium Dl 223 A)

54912
Senzorová umyvadlová armatura
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, modulární monoblok bez
podstavce, infračervená senzorika
(napájení ze sítě 230 v)

54921
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž na stěnu
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou
vyložení: 150, 200, 250 mm

54904
Páková umyvadlová směšovací armatura
středně velké provedení
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

54911
Senzorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem,
1otvorová montáž, modulární monoblok bez
podstavce, infračervená senzorika
(baterie 6 v litium Dl 223 A)

54908
Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky

54909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou

56020
Páková vanová armatura
pro samostatnou montáž
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
obj. číslo 56020 objednejte prosím zvlášť)

54903
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro otevřené ohřívače teplé vody
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou

54921

56020

k dodání pouze s pochromovaným povrchem

Povrch pochromováno
Povrch stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev 1), popř. povrchová úprava hliník
Povrch ušlechtilá ocel, popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

PLAN

54920

128

54971

129

51686 / 51688
54947

54972

54973

54974

54945

54924

54926

54985

54920
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou, s automatickým vrácením do
polohy vana/sprcha

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

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

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

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

54973
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)

54972
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx ehM DN 20,
součásti: páčka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx boxx ehM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

54924
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou

54945
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 135, 185 mm

Povrch pochromováno
Povrch stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev 1), popř. povrchová úprava hliník
Povrch ušlechtilá ocel, popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

54926
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38°

51686 / 51689

54987

56028

54987
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč 1200 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
56028
Sprchová souprava
k dodání pouze s pochromovaným povrchem
součásti:
– talířová sprcha s dešťovým proudem, Ø 180 mm
nebo hlavová sprcha s perlátorovým proudem
– tyčová ruční sprcha
– sprchová hadice, 1600 mm
– držák sprchy (s nastavitelným úhlem sklonu)
(vhodné podomítkové armatury objednejte
prosím zvlášť)

54980

56080

51686 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm
51686 / 51689
Hlavová sprcha s napojením
na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm
54980
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– normální proud
– jemný proud
– masážní proud
56080
Tyčová ruční sprcha
k dodání pouze s pochromovaným povrchem
s normálním proudem

59991

54991

54941

54995

54947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury
59991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí,
nastavitelný úhel sklonu z 20 – 65°
vyložení: 97 mm
54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové 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)
54995
Sprchová hadice DN 15
na obou stranách s kónickou maticí
a ochranou proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

PLAN BLUE

130

131

53909

53902

53902

53902

53945

53920

53924

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
průtok omezený na 6 l/min
výška:
161 mm
vyložení: 107 mm

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura
velké provedení
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
průtok omezený na 6 l/min
výška:
202 mm
vyložení: 125 mm

53902
Páková umyvadlová směšovací armatura
Xl-provedení
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
průtok omezený na 6 l/min
výška:
287 mm
vyložení: 140 mm

53909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s
keramickými těsnicími kroužky a teplotní zarážkou,
průtok omezený na 6 l / min

53920
Vanová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 12 l / min

53924
Sprchová směšovací armatura DN 15
pro montáž na zeď
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
s keramickým uzavíracím ventilem,
napojení hadice DN 15,
průtok omezený na 12 l / min

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

PLAN BLUE

132

59991

53972

51686 / 51688

53971

53924

54985

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)

53924
Vanová směšovací armatura
s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
keramický uzavírací a přepínací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
průtok omezený na 9 l / min,
ruční sprcha s normálním, jemným a masážním
proudem, s posunovačem sprchy, držákem sprchy
a sprchovou hadicí (1600 mm)

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

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

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)

Povrch pochromováno

54987

54987
Sprchová sada
součásti:
– nástěnná tyč 1200 mm s posunovač 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

51686 / 51689

54941

54995

53980

54991

53947

51686 / 51688
Hlavová sprcha s napojením na zeď DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 300, 450 mm

59991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí,
nastavitelný úhel sklonu z 20 – 65°

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

51686 / 51689
Hlavová sprcha s napojením
na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem,
průtok omezený na 15 l/min
vyložení: 100, 300 mm

53980
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)

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

53947
Napojení hadice DN 15
vhodné pro všechny podomítkové armatury

133

PLAN

134

351 mm

651, 851 mm

14901

14907

14910

14921

14922

14955

14911 / 14914 / 14916

14913

14918 / 14919

14958

14950

14953

14901
Držák na osušku
600, 800 mm

14907
Madlo
300 mm

14921
Kruhový držák na ručníky
velké provedení

14922
Kruhový držák na ručníky
malé provedení

14955
Miska na mýdlo
s miskou z křišťálového skla

14911
Háček na ručníky
s dorazem pro dveře, černá

14913
Lišta s háčky
se 4 háčky

14910
Polička
se skleněnou deskou
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

14958
Univerzální polička
s deskou z křišťálového skla
210 x 115 mm

14950
Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla

14953
Dávkovač tekutého mýdla
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 250 ml

14914 / 14916
Háček na ručníky

Povrch pochromováno
Povrch stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev 1), popř. povrchová úprava hliník
Povrch ušlechtilá ocel, popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

14918/14919
Držák na ručníky
2ramenný, výkyvný
vyložení: 300, 438 mm

135

PLAN

14952

136

14953

14957

14954

04976

14949

14965

14956

14963

14960

14961

14962

14972

14952 / 14953
Dávkovač tekutého mýdla, stojací/
Dávkovač tekutého mýdla, nástěnný model
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 250 ml

14957
Dávkovač pěnového mýdla
opálové sklo, matované
objem náplně: asi 250 ml
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)

14954
Dávkovač tekutého mýdla
objem náplně: asi 1,1 l

04976
Zásobník na hygienické sáčky
AbS plast, pro max. 25 hygienických sáčků
včetně prvního vybavení hygienickými sáčky
(25 kusů)

14949
Dávkovač tekutého mýdla,
k zabudování
do umyvadla nebo umyvadlové
desky
objem náplně: asi 250 ml

14960
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

14965
Popelník
s ohnivzdornou
miskou, zajištěný proti krádeži

14961
Držák na toaletní papír
dvojnásobně zajištěný proti krádeži
pro role široké 100/120 mm

14956
Dávkovač tekutého mýdla
senzorové ovládání,
objem náplně: asi 0,8 l
bateriové napájení, 4 baterie
1,5 v AA nezbytné

14962
Držák na toaletní papír
otevřený,
pro role široké 100/120 mm

14964

14963
Držák na náhradní role
toaletního papíru

14972/14964
Klozetová souprava se štětkou
s vyjímatelnou plastovou nádobkou, štětkou
s rukojetí a náhradní štětkou

14969

14970

14966–14971

14977

14969
Držák na několik rolí toaletního papíru
montáž vodorovně nebo svisle
pro 2 role, pro role široké 100/120 mm

14970
Držák na několik rolí toaletního papíru
montáž vodorovně nebo svisle
pro 3 role, pro role široké 100/120 mm

14966 – 14971
Dveřní štítek
symbol Dámy

14977
Hygienický odpadkový koš
závěsný
objem: 3 l

Dveřní štítek
symbol Páni

Dveřní štítek
symbol Tělesně postižení

Dveřní štítek
symbol Dámy/Páni

Povrch pochromováno
Povrch stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev 1), popř. povrchová úprava hliník
Povrch ušlechtilá ocel, popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

04988

04988
Odpadkový koš
s vyjímatelnou černou nádobou
objem: 5 l
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PLAN
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04979

14985

14982

14988

14930 / 14932

14995

07749 / 10095 / 20095

17649

06549

14980

04979
Prádlová šňůra
kompletně s nástěnným upevněním
možnost vytažení do max. délky 2,80 m

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru

07749/10095/20095
Křišťálové zrcadlo
rozměr (š x v):
220 x 800 mm
350 x 850 mm
430 x 1050 mm
550 x 850 mm
550 x 1050 mm

14985
Zásobník na papírové ručníky
14988
Odpadkový koš
závěsný
objem: 30 l
17649
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na kloubovém rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5 násobné zvětšení, Ø 190 mm

14995
Vysoušeč vlasů
s nástěnným držákem, 230 v
vnitřní vybavení:
– síťový vypínač s kontrolkou na nástěnném držáku
– 3 stupně intenzity vysoušení max. do 1800 W
– 2 stupně rychlosti
– tlačítko studeného vzduchu
– ochrana proti přehřátí
06549
Nástěnné svítidlo
kompletně s krytem z mléčného skla, matovaného
s žárovkou 2 x 40 W (e14)

Povrch pochromováno
Povrch stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev 1), popř. povrchová úprava hliník
Povrch ušlechtilá ocel, popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel
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14983

beantragt
požadované

14980
Sklápěcí sedátko
pro montáž na stěnu
sedátko sklopné nahoru
šířka sedací plochy 360 mm, černošedá,
světle šedá nebo bílá barva

14924 / 14925

14936 / 14937

14939

14931 / 14941

14938

14940

14930
Tyč pro sprchový závěs
300 – 2000 mm

14936/14937
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 800 x 800 mm /
900 x 900 mm
součásti:
– 3 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs 700 mm / 800 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvercové
sprchové vaničky
– 1 x stropní opěrka 400 mm
– 1 x spojovací díl
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých

14939
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm /
1200 x 1200 mm
součásti:
– 2 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs 900 mm / 1100 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové
vaničky
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých

14932
Spojovací trubka
14924
Trubkové koleno 90°
pro čtvercové sprchové vaničky
14925
Trubkové koleno 90°
pro čtvrtkruhové sprchové vaničky

Povrch pochromováno nebo
stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev1)

14931
Spojovací díl
černošedý nebo pochromováno

14983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na stěnu
vypěněné sedátko sklopné nahoru
sedací plocha: 450 mm, černošedá,
světle šedá nebo bílá barva

14941
Stropní opěra (sada)
součásti:
– 1 x nástěnné upevnění
– 1 x tyč pro sprchový závěs
– 1 x spojovací díl, 300 – 800 mm

Povrch pochromováno nebo lakovaný hliník

14938
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvrtkruhovou sprchu 900 x 900 mm
součásti:
– 3 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs 300 mm
– 1 x trubkové koleno 90° pro čtvrtkruhové
sprchové vaničky
– 1 x stropní opěrka 400 mm
– 1 x spojovací díl
– 2 x 10 závěsových kroužků bílých

14940
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm /
1200 x 1200 mm
součásti:
– 2 x nástěnné upevnění
– 2 x tyč pro sprchový závěs 900 mm / 1100 mm
– 1 x tyč pro sprchový závěs 800 mm / 1000 mm
– 2 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové
vaničky
– 3 x 10 závěsových kroužků bílých

PLAN / PLAN CARe
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barevné varianty Sprchový závěs
14927 / 14934 / 14935
bílá
PlAN uni/PlAN maxxi

982 mm,
1182 mm

světle šedá
PlAN uni

597 mm,
797 mm

režná
PlAN uni

barva bílé vlny
PlAN Flame CS

14943 / 14944
Sprchový závěs PLAN uni*
100% trevira, 80 g/m², antistatický, kalandrovaný,
lze prát při 30°, lze dezinfikovat při 60°
(první sražení 1–2%)
barvy: bílá, režná, světle šedá
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

597 mm,
797 mm

14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

//

14943 /14944
Sprchový závěs PLAN Flame CS*
nesnadno vznětlivý podle DIN 4102/b1
100% trevira, 80 g/m², antistatický, kalandrovaný,
lze prát při 30°, lze dezinfikovat při 60°
(první sražení 1–2%)
barva: barva bílé vlny
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

14946 /14947 / 34948
Sprchový závěs PLAN maxxi*
100% polyester, 75 g/m², lze prát při 30°
(první sražení 3%)
barva: bílá
délka: 670, 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

14945
Sprchový závěs PLAN*
všechny rozměry na zakázku
uveďte prosím materiál, barvu, délku a šířku

* Poznámka ke zpracování: po straně lemované,
zesílený pásek pro nerezová očka, vzdálenost
oček asi 20 cm, nerezová obruba přišitá vpravo,
na metr 50 g, kompletně s bílými závěsovými
kroužky.
Poznámka k rozměrům: v případě udaných
rozměrů jde o rozměry hotového závěsu. Aby
se závěs nedotýkal dna vany nebo podlahy,
doporučujeme: vzdálenost sprchového závěsu
k podlaze asi 30 mm. vzdálenost mezi středem
tyče a horním okrajem sprchového závěsu asi
40 mm. Závěs by měl být asi 1,3 až 1,5násobně
širší než délka tyče.
platí pro všechny sprchový závěs:
nepropustný, fungicidní, antibakteriální, lze žehlit
(první sražení 1 – 3 %), ověřeno na škodlivé látky
podle Öko-Tex-Standard 100

34940

34910

14927
Závěsový kroužek
černý nebo bílý

34910
Držák na sprchu
pro sprchovou tyč, výškově nastavitelný

14934
Nástěnné upevnění
s krytem, pro šikmé střechy
plynule nastavitelné od 10 do 80°

34912
Sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
900, 1100 mm

14935
Nástěnné upevnění
s krytem

34940
Ochrana proti postříkání vodou
pro zavěšení na přídržná madla
a sprchová a vanová madla
kompletně se sprchovým závěsem PlAN maxxi
(670 x 800 mm)

Povrch pochromováno
Povrch stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev 1), popř. povrchová úprava hliník

34912

34911

34911
Sprchové a vanové madlo
použitelné vpravo a vlevo
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm
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382, 482, 582, 682,
782, 882, 982, 1082,
1182 mm

Barvy

1265 mm

34901
765 mm
černošedá
266 mm
světle šedá

565 mm

465 mm

34906

673 mm

34906

34907

bílá

34981

1265 mm

597 mm,
797 mm

1265 mm

797 mm,
1097 mm,
1297 mm

797 mm,
1097 mm,
1297 mm

682 mm,
982 mm,
1182 mm

680 mm,
880 mm

1265 mm

34908

34914

34915

34979

34983

34906
Zahnuté madlo 90°
k použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vpravo a vlevo
400 x 1100 mm

34906
Zahnuté madlo 90°
použitelné vpravo nebo vlevo
300 x 600 mm

34901
Madlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

34979
Zádová opěrka
k použití u klozetu,
součásti: nástěnná tyč
(600 mm) a zádová opěrka

34983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na stěnu
sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha: 450 mm

34914
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vpravo a vlevo
sprchovou tyč lze před montáží nastavit
do libovolné polohy
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

34907
Zahnuté madlo 135°
pravé a levé provedení
300 x 400 mm

34908
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vpravo a vlevo
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

Povrch pochromováno
Povrch stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev 1), popř. povrchová úprava hliník

34915
Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
sprchovou tyč lze před montáží nastavit
do libovolné polohy
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

beantragt
požadované

34982

34981
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro zavěšení do přídržných madel nebo
sprchových a vanových madel,
sedátko sklopné nahoru,
šířka sedací plochy 360 mm

Povrch pochromováno nebo lakovaný hliník
34982
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro montáž na stěnu
sedátko sklopné nahoru,
šířka sedací plochy 360 mm
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Barvy madel
černošedá

světle šedá

bílá

34902

34903

34913

34904

34905

34902

34962

34964

34986

34902
Sklápěcí madlo k umyvadlu
sklopné nahoru,
provedení se zpomalením,
opěrná plocha potažená plastem
vyložení: 650 mm

34903
Sklápěcí madlo ke klozetu*
sklopné nahoru,
provedení se zpomalením,
opěrná plocha potažená plastem,
s odnímatelným držákem na toaletní papír
(se zarážkou rolí)
vyložení: 700/850 mm

34913
Upínací úhelník
pro dálkové spouštění splachování
Grohe/Dal (obj. číslo 37559 000)
k upevnění na sklopná madla a nástěnná
madla ke klozetu

34962
Držák na toaletní papír
pro montáž na zahnutá madla

34964
Klozetová souprava se štětkou
s plastovou nádobkou, štětkou s prodlouženou
rukojetí a náhradní štětkou

34986
Výklopné zrcadlo
vhodné i pro instalaci s upevňovacím setem
rozměr: 600 x 540 mm

34904
Nástěnné madlo k umyvadlu
instalované napevno,
opěrná plocha potažená plastem
vyložení: 450/650 mm

34905
Nástěnné madlo ke klozetu*
instalované napevno,
opěrná plocha potažená plastem,
s odnímatelným držákem na toaletní papír
(se zarážkou rolí)
vyložení: 700/850 mm

34902
Krycí deska
pro upevňovací otvory
sklápěcích a nástěnných madel

Povrch pochromováno
Povrch stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev 1), popř. povrchová úprava hliník
*k dodání rovněž se zabudovaným dálkovým spouštěním splachování, vhodné pro výrobky firem Geberit, Grohe, Sanit, Tece a viega.
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51602

51604

51611

51613

51608

51601

51616

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

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

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

Povrch pochromováno

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: Umyvadlové armatury
je nutné objednat zvlášť!

51616
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku DN 15
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou,
perlátor SLIM SSR M 24x1
nastavitelný úhel proudu
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116
objednejte prosím zvlášť)

51609

51645

51620

51620

51630

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 asážním
proudem, s posunovačem sprchy, držákem
sprchy a sprchovou hadicí 2000 mm

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

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

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

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

eLeGANCe
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51624

51671

51672

51686 / 51689
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51686 / 51688

51624

51626

51626

51673

51674

51680

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

51626
Termostatická baterie s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď
úchyt s 50 % omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38°,
přepínač pro hlavovou/ruční sprchu
s keramickými těsnicími kroužky,
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 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)

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

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)

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

51626
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství

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)

Povrch pochromováno

54995

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

eLeGANCe
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1142 mm

1201 mm

54941

54991

54947

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

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)

628 mm,
828 mm,
1028 mm

501 mm
31606

31614

51685

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

Povrch pochromováno

59991

51687

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

54991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí

54947
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury
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335 mm

435, 635, 835, 1035 mm

428, 528, 628, 728,
828, 928, 1028, 1128 mm

11601

11607

31601

11650

701 mm,
901 mm
11613 / 11614

401, 501 mm
31606

11610

11615 / 11616

11652

11653

11654

240 mm

11618/11620

11621

11649

11655

11657

11658

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

11607
Madlo
300 mm

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

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

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

11613 / 11614
Háček na ručníky
dvojitý, 34 mm

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

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

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

11621
Kruhový držák na ručníky
vyložení: 95 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

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
nádobka z křišťálového skla, matovaného,
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 180 ml

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

11657
Rohový košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou

11658
Košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
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11660

11664

11662

11663

01680

11682

620 mm

11669

11667

11675

17676

17677

11692

11660
Držák na toaletní papír
s krytem

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

11663
Držák na náhradní role toaletního papíru

01680
Sklápěcí sedátko
se sedací plochou, bílou

11682
Stolička
pochromováno, ořechová dýha

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

17677
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, stojací model,
s napájecím kabelem (1,70 m),
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):
2 x 14 W T5/700 x 70 x 66 mm
2 x 21 W T5/950 x 70 x 66 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

Povrch pochromováno

11667
Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou, bílou

11675
Polička na ručníky
600 mm

EDITION 300
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53002

53004

53010

53015

53015

53016

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

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

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

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

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)

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

Povrch pochromováno
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53009

53020

53030

53030

53024

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,
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

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

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 obj. číslo 53030 objednejte
prosím zvlášť)

53024
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
s teplotní zarážkou

EDITION 300
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53072

53072

53074

53086 / 53088

53045

53071

53073

53086 / 53089

53947

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

53072
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
se zabezpečovacím zařízením
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx ehM DN 20,
součásti: páčka, objímka, přepínač 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 ThM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

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

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

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

Povrch pochromováno

53071
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx ehM DN 20,
součásti: páčka, 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 ThM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

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

51147

53047

51191

51192

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

51191
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí

51192
Napojení hadice
s nástěnným držákem sprchy
pro sprchové hadice s kónickou maticí
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodné pro všechny podomítkové armatury
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54995

59991

54991

54980

30010

30015

54941

30021

30050

30001

30007

54985

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

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

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

54991
Nástěnný držák na sprchu
pro hadice s kónickou maticí

30001
Držák na osušku
600, 800 mm

Povrch pochromováno

30018 / 30019

30052

30055

319 mm

619, 819 mm

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

161

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

54987

51185

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 1200 mm
– posunovač sprchy
– vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
– výškové nastavení s úchytem,
plynule nastavitelný úhel sklonu

30063

30060

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

30064

30070

30015
Háček na ručníky
dvojitý

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

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

30063
Držák na náhradní role toaletního papíru

30060
Držák na toaletní papír
s krytem

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

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)

EDITION PALAIS
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163

54002

54022

54015

54026

54073

54002
Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní
zarážkou

54015
Tříotvorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
3otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky

54022
Dvoukohoutková vanová armatura
pro montáž na zeď
90° vrchní díly s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vracením do polohy vana/sprcha

54026
Termostatická baterie pro sprchu
pro montáž na zeď
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38°,
zajištěno proti zpětnému toku

Povrch pochromováno

54074

54073 / 54074
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem (54073),
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem
(54074),
vrchní sada vhodná pro Flexx boxx ThM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx boxx ThM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

54009

54047

54045

54995

54080

54009
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem nebo bez ní,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní
zarážkou

54047
Napojení hadice
vhodné pro všechny podomítkové armatury

54080
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene
funkce:
– dešťový proud
– jehličkový proud
– masážní proud

54045
Vanová vpusť
vhodná pro všechny podomítkové armatury,
vyložení: 162, 212 mm

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

54091

54085

54085
Sprchová tyč
součásti:
– nástěnnná tyč, 900 mm
– posuvný držák sprchy
– vyrovnávací podložka na obkládačky

54941

54091
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové 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)
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326 mm

626, 826 mm

40001

40007

40010

40021

40050

40060

40052

40055

40058

11667

40001
Držák na osušky
600, 800 mm

40007
Madlo
300 mm

40010
Konzola k poličce
bez desky
700, 950 mm

40060
Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké do 100/120 mm

40015
Háček na ručník
dvojitý

40021
Kruhový držák na ručníky

Deska skleněná
samostatná, bez zelené hrany
spodní strana bíle, černě nebo krémově lakovaná
700 x 135 mm
950 x 135 mm

40015

40018

40018
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 457 mm

40052
Dávkovač tekutého mýdla
porcelánový bílý, kompletně s držákem a
pumpičkou
objem náplně: asi 250 ml

Povrch pochromováno
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40055
Miska na mýdlo
kompletně s porcelánovou miskou, bílou

Upozornění: konzolu a skleněnou desku
je nutné objednat zvlášť

40050
Držák na skleničku
kompletně s porcelánovým pohárkem, bílou

40058
Rohový košík na houbu
porcelánový, bílou

11667
Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou, bílou

40063

40077

40063
Držák na náhradní role toaletního papíru

40077
Zásobník na papírové kapesníky
ze strany uzavřený, pro max. 150 kapesníků

40064

17640

40064
Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla, matovaného,
štětkou s rukojetí a náhradní štětkou

17640
Kosmetické zrcátko
nástěnný model, s osvětlením, s připojením do sítě
přes přípojnou krabici, zrcadlo jednostranné,
konkávní, s bezúdržbovou žárovkou (1 x 8 W)
trojnásobné zvětšení, průměr: 218 mm

JOLY

51804

166

167

51808
569 mm

890 mm

462 mm

01884

01902

01813

01879

01880

01881

51804
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro umývátko
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní
zarážkou

51808
Stojánkový ventil
pro umývátko
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž, 90° vrchní díly
s keramickými těsnicími kroužky

01813
Háček na ručník
dvojitý

01879
Umyvadlová sada
se 2 uchyceními pro misku na mýdlo,
dávkovač tekutého mýdla nebo misku na potpourri

01880
Umyvadlová sada
s 1 uchycením pro misku na mýdlo,
dávkovač tekutého mýdla nebo misku na potpourri,
pravé a levé provedení

01881
Klozetová sada
s držákem na toaletní papír, držákem na náhradní
role toaletního papíru a klozetovou soupravou se
štětkou, pravé a levé provedení

01884
Polička na ručníky pro hosty

01902
Dekorační sada
pochromováno

Povrch pochromováno

ALEA

168

392 mm

642, 842 mm

00701

00707

00710

00713

00715

00717

00754

00760

00721

00749

00748

00764

06509

00701
Držák na osušku
600, 800 mm

00707
Madlo
350 mm

00710
Polička
se skleněnou deskou, spodní strana matovaného
450 x 120 mm
650 x 120 mm

00754
Miska na mýdlo
kompletně s kovovou miskou na mýdlo

00760
Držák na toaletní papír
otevřený,
lze namontovat otevřené vpravo nebo vlevo

00713
Lišta s háčky

00715
Háček na ručník
dvojitý

00721
Kruhový držák na ručník
montáž otevřený vlevo nebo vpravo

Povrch pochromováno

00749
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla,
matovaného

00717
Držák na ručníky
1ramenný, pevný
vyložení: 420 mm

00748
Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z křišťálového skla, matovaného
objem náplně: asi 170 ml

00764
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou a náhradní štětkou,
lze namontovat otevřené vpravo nebo vlevo

06509
Nástěnné svítidlo
s Difuzér, krytem z mléčného skla, matovaného,
1 x 60 W e14

00763

00763
Držák na náhradní role toaletního papíru

169

ASTOR

170

660, 860 mm

360 mm

02101

02107

02110

02121

02150

02155

02114 / 02116

02117

02118

02152

02153

02158

02101
Držák na osušku
600, 800 mm

02107
Madlo
300 mm

02110
Polička
se skleněnou deskou
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02121
Kruhový držák na ručník
Ø 175 mm

02150
Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla

02155
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla

02114 / 02116
Háček na ručník
Háček na župan

02117
Držák na ručníky
1ramenný, pevný
vyložení: 434 mm

02152
Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z mléčného skla, matovaného
objem náplně: asi 160 ml

02153
Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z mléčného skla, matovaného
objem náplně: asi 250 ml

02158
Košík na houbu

Povrch pochromováno

02118
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 465 mm
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ASTOR

02160

172

02164

03864

17621

650 mm

02163

02175

02191 / 02195

17621

06541

07741

02160
Držák na toaletní papír
s krytem

02164
Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla a štětkou

03864
Klozetová souprava se štětkou
s krytem, kompletně se štětkou
s rukojetí a náhradní štětkou

17621
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na nástěnné tyči,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, Ø 230 mm

06541
Nástěnné svítidlo
s krytem z mléčného skla, matovaného,
1 x 40 W e14

02163
Držák na náhradní role toaletního papíru

02175
Polička na ručníky
600 mm

07741
Křišťálové zrcadlo
s fasetou
rozměr (š x v):
450 x 600 mm
600 x 800 mm

02191
Nástěnný dekorační kroužek
pochromováno, pozlaceno
02195
Nástěnný dekorační kroužek
pro svítidlo ASTor, pochromováno, pozlaceno

Povrch pochromováno

17621
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, na nástěnné tyči,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G23
Ø 260 mm
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456, 656, 856 mm

02701

306 mm

656 mm

02703

02707

02753

02760

02710

02714

02721

02750

02751

02762

02763

02764

02701
Držák na osušku
400, 600, 800 mm

02703
Držák na osušku
dvojitý
600 mm

02707
Madlo
250 mm

02755
Miska na mýdlo
s miskou z křišťálového skla nebo akrylátu

02753
Dávkovač tekutého mýdla
z křišťálového skla, matovaného
objem náplně: asi 250 ml

02760
Držák na toaletní papír
s krytem

02718
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 430 mm

02762
Držák na toaletní papír
otevřený

02710
Polička
s deskami z křišťálového skla
450 x 120 mm
650 x 120 mm

02715

02755

02714
Háček na ručník

02715
Háček na ručník
02721
Kruhový držák na ručník
Ø 192 mm

Povrch pochromováno

02750
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového nebo
akrylátová sklenička

02718

02751
Držák na skleničku dvojitý
kompletně se skleničkou z křišťálového skla
nebo akrylátu

02763
Držák na náhradní role toaletního papíru

02764
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou a náhradní štětkou
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SOLO

176

325 mm

425, 625, 825 mm

01501

02314

01514

01550

01551

01507

01510

01518

01521

01552

01501
Držák na osušku
400, 600, 800 mm

01507
Madlo
300 mm

02314
Háček na ručník

01518
Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 461 mm

01514
Háček na ručník

01550
Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

01551
Držák na skleničku dvojitý
kompletně se skleničkami z křišťálového skla

01552
Dávkovač tekutého mýdla
nádobka z neprůsvitného plastu, matovaného
objem náplně: asi 300 ml

01555

01556

01510
Polička
se skleněnou deskou
450 x 120 mm
550 x 120 mm

01521
Kruhový držák na ručník
Ø 192 mm

01555
Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla

01556
Miska na mýdlo
kompletně s akrylátovou miskou

24901 / 24902

24903 / 24904

24942

24944

24941

24943

01560

01563

24901
Košík na mýdlo
132 x 100 x 28 mm

24903
Rohový košík na mýdlo
délka ramene: 127 mm
180 x 115 x 28 mm

24902
Košík na houbu
200 x 100 x 28 mm

24944
Rohový košík na houbu
snímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 186 mm
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm

01560
Držák na toaletní papír
s krytem

01564

24904
Rohový košík na houbu
délka ramene: 170 mm
240 x 170 x 50 mm

24941
Košík na mýdlo
snímatelný, se skrytým upevněním
132 x 105 x 28 mm

01563
Držák na náhradní role toaletního papíru

01564
Klozetová souprava se štětkou
kompletně s neprůsvitnou plastovou nádobkou
a štětkou
Povrch pochromováno

17615

24942
Košík na houbu
snímatelný, se skrytým upevněním
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

24943
Rohový košík na mýdlo
snímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 140 mm
197 x 133 x 28 mm

17615
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na nástěnné tyči,
trojrozměrně nastavitelné,
na přání s připojením k síti nebo s dodatečnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
zrcadlo jednostranné, konkávní,
2,5násobné zvětšení,
1 x 7 W G23
Ø 230 mm, Ø 260 mm
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620 mm

650 mm

610 mm

04909

04910

04911

11675

04975

04983

04919

14949

14952

11667

04976

04977

11649

04960

04972

01680

14982

11682

04909
Madlo
s miskou na mýdlo a odtokovým žlábkem

04910
Nástěnná polička
s křišťálovými nebo skleněnými deskami
350 x 120 mm
450 x 120 mm
650 x 120 mm

04911
Rohová polička
s deskami z křišťálového skla
délka ramene: 250 mm

11675
Polička na ručníky
600 mm

04975
Polička na ručníky
600 mm

04983
Polička na ručníky
3dílná, kompletně s háčkem na ručník,
590 mm

11667
Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou, bílou

04976
Zásobník na hygienické sáčky
AbS plast, pro max. 25 hygienických sáčků
včetně prvního vybavení hygienickými sáčky
(25 kusů)

04919
Držák na ručník
teleskopický
vyložení 370 - 570 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

14949
Dávkovač tekutého mýdla zápustný
pro zabudování do umyvadla nebo
umyvadlové desky
objem náplně: asi 500 ml

04960
Držák na toaletní papír
pro zabudování do zdi

14952
Dávkovač tekutého mýdla stojací
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 250 ml

04972
Koš na ručníky pro hosty

01680
Sklápěcí sedátko
se sedací plochou, bílou

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru

04985

04977 / 04985
Zásobník na papírové kapesníky
ze strany uzavřený, pro max. 150 kapesníků

11682
Stolička
pochromováno, ořechová dýha
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14977

04988

180

14995

04996 / 04997

14966–14971

16052

16062

16080

30070

16064

14977
Hygienický odpadkový koš
závěsný
objem: 3 l

14995
Vysoušeč vlasů
s nástěnným upevněním, 230 v
vybavení:
– síťový spínač s kontrolkou
na nástěnném upevnění
– 3 teplotní stupně do max. 1800 W
– 2 rychlostní stupně
– tlačítko pro studený vzduch
– ochrana proti přehřátí

04996 / 04997
Držák na vysoušeč vlasů
levé, pravé provedení

04988
Odpadkový koš
s vyjímatelnou černou nádobou
objem: 5 l

14966 – 14971
Dveřní štítek
symbol Dámy, Páni, Tělesně postižení,
Dámy/Páni

16080
Držák na osušku stojací
šířka: 800 mm
výška: 850 mm

16052
Dávkovač pěnového mýdla
stojací model s plastovou
vložkou a pumpičkou,
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 150 ml
výška: 195 mm

30070
Držák na ručník
pro uložení 6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)
Povrch pochromováno

03864

16062
Dvojitý držák na toaletní papír
pro role široké 100/120 mm

16064
Klozetová souprava se štětkou
stojací, kompletně se skleněnou vložkou,
štětkou s rukojetí a náhradní štětkou

03864
Klozetová souprava se štětkou
s krytem, kompletně se štětkou
s rukojetí a náhradní štětkou

17649

17602

17605

17606

17615

17621

17649
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na kloubovém rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, Ø 190 mm

17602
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na dvoukloubovém rameni,
trojrozměrně nastavitelné,
na přání s připojením k síti nebo s dodatečnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
zrcadlo jednostranné, konkávní
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G23,
Ø 230 mm, Ø 260 mm

17605
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, nástěnný model,
na přání s připojením k síti nebo s dodatečnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
3násobné zvětšení, 1 x 8 W leD, Ø 218 mm

17606
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, stojací,
s napájecím kabelem (1,70 m),
3násobné zvětšení,
1 x 8 W leD, Ø 218 mm

17615
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na nástěnné tyči,
trojrozměrně nastavitelné,
na přání s připojením k síti nebo s dodatečnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
zrcadlo jednostranné, konkávní
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G23,
Ø 230 mm, Ø 260 mm

17621
Kosmetické zrcátko
bez osvětlení, na nástěnné tyči,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, Ø 230 mm

17621
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, na nástěnné tyči,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G23, Ø 260 mm
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KOSMeTICKá ZRCáTKA / KOšíKY NA MýDLO

17610

17611

17676

17677

17610
Kosmetické zrcátko iLook
s osvětlením, s napájením bateriemi pro
4 x mignon AA
(baterie součástí dodávky),
3násobné zvětšení

17611
Kosmetické zrcátko iLook
s osvětlením, na pochromované nástěnné tyči,
výškově nastavitelné, sklopné a výkyvné,
napájení proudem ze zásuvkového transformátoru
(100 – 240 v) nebo podomítkového transformátoru
(230 v), 3násobné zvětšení

Příslušenství:
pochromovaný kulový kloub pro nástěnnou
montáž napevno, přísavka pro upevnění na hladké
podklady, cestovní pouzdro

17676
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, nástěnný model,
na přání s připojením k síti nebo s dodatečnou
zástrčkou a spirálovým kabelem,
1 x 8 W úsporná žárovka, Ø 207 mm
5násobné zvětšení

Povrch pochromováno

17677
Kosmetické
s osvětlením, stojací model,
s napájecím kabelem (1,70 m),
1 x úsporná žárovka 8 W, Ø 207 mm
5násobné zvětšení
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17640

17640
Kosmetické zrcátko
s osvětlením, nástěnný model s připojením do sítě
přes přípojnou krabici,
zrcadlo jednostranné, konkávní,
1 x 8 W (bezúdržbovou žárovkou)
trojnásobné zvětšení

24901 / 24902

24903 / 24904

24941

24942

24943

24944

11657

11658

11158

24901
Košík na mýdlo
132 x 100 x 28 mm

24903
Rohový košík na mýdlo
délka ramene: 127 mm
180 x 115 x 28 mm

24941
Košík na mýdlo
snímatelný, se skrytým upevněním
132 x 105 x 28 mm

24904
Rohový košík na houbu
délka ramene: 170 mm
240 x 170 x 50 mm

24944
Rohový košík na houbu
snímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 186 mm
264 x 180 x 47 mm
260 x 180 x 72 mm

24902
Košík na houbu
200 x 100 x 28 mm

24942
Košík na houbu
snímatelný, se skrytým upevněním
200 x 114 x 28 mm
200 x 114 x 70 mm

11657
Rohový košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou

24943
Rohový košík na mýdlo
snímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 140 mm
197 x 133 x 28 mm

11658
Košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou

11158
Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno
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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; 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

