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Komfort a bezpečnost
ve sprše
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DoKonaLÝ zÁŽIteK ze sprCHovÁnÍ

pokud si přejete v koupelně více bezpečnosti a pohodlí, nemusíte se
vzdávat prvotřídního designu. protože my nabízíme kompletní sortiment
do koupelen, který přesvědčí jak ergonomickým provedením, tak i
stylovostí – a sprchování každý den znovu proměňuje v smyslový
zážitek.

PLAN

4

posaĎte se

trend moderní koupelny směřuje k prostorným
sprchám lícujícím s podlahou. vedle zážitku ze
sprchování stojí v popředí komfort a bezpečnost.
s armaturami a doplňky ze sérií pLan a eLeGanCe
nabízí KeUCo funkční a estetické řešení, které činí
z každodenního sprchování zvláštní chvíli pohody –
a tím trvale zvyšuje kvalitu života.
velkým plusem pro komfort ve sprše je možnost
sezení. protože sprchovat se vsedě je obzvláště
pohodlné a bezpečné. nápadně krásné a elegantní
řešení nabízí sklápěcí sedátko pLan, které na první
pohled přesvědčí kvalitou materiálu a vynikajícím
zpracováním. Díky příjemnému komfortnímu
sezení a vysoké zatížitelnosti se stává atraktivním
vybavením sprchy – ať už v soukromém nebo
veřejném sektoru. měkká vypěněná sedací plocha
a stabilní upevnění na zeď umožňují pohodlné
a bezpečné sezení a dovolují bezprostředně si
vychutnat vysokou kvalitu produktu. příjemné
a bezpečné sezení ve sprše podporuje mírně
vytvarované sedátko.
sklápěcí sedátko pLan v barvě černošedé,
světle šedé nebo bílé se dá harmonicky začlenit
do koupelny, popř. do sprchového prostoru.
Upevnění na zeď je k dostání v pochromovaném
provedení nebo v lakovaném hliníku. v závislosti
na prostorových možnostech nebo individuálních
požadavcích si lze zvolit mezi dvěmi velikostmi.
sklápěcí sedátko pLan je díky zatížitelnosti do 150
kg vhodné jak pro soukromý, tak veřejný sektor.
ve velkém provedení také splňuje požadavek
normy DIn 18040-1 pro bezbariérovou výstavbu u
veřejných budov.

Díky své pružnosti nabízejí měkká vypěněná sedátka nejen nejvyšší komfort, ale také
obzvláště dobrou oporu.

5

PLAN
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InteLIGentnÍ roHovÉ ŘešenÍ

rohové řešení do sprchy, které
nenechá žádná přání nesplněná.
systém držáků slouží zároveň jako
sprchová tyč, stabilní madlo a také
jako držák pro závěsné sklápěcí
sprchové sedátko. s vhodnou
rohovou poličkou na houbu je řešení
sprchy kompletní.

sklápěcí sedátko pLan je možné po použití
sklopit do prostorově úsporné vertikální polohy.
pokud se bude používat pouze zřídka, můžeme
ho jedním pohybem vyvěsit a až do dalšího
použití uskladnit ve skříni.

PLAN

novÁ DefInICe KomfortU ve sprše

Koupelnový koncept pLan je s nějakými 500
jednotlivými produkty nejobsáhlejší koupelnovou sérií
na trhu. armatury a doplňky kombinují funkčnost a
estetiku díky rozmanitým možnostem a náročnému
designu. četné varianty sprchových sedátek v různých
barvách doplňují rozsáhlý sortiment. na výběr jsou
sklopná sedátka s opěradlem nebo bez něj. všem
společná je ergonomicky tvarovaná sedací plocha.
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ELEGANCE

spoJenÍ DesIGnU a erGonomIe

ergonomie a bezpečnost v koupelně jsou stále více sledované téma. Koupelna se plánuje dnes v ideálním případě tak,
aby se dala i za několik let přizpůsobit zvyšujícím se osobním potřebám komfortu – u produktů firmy KeUCo se nikdo
nemusí vzdávat svých vysokých nároků na estetiku.
zvláště krásným příkladem je kolekce eLeGanCe. Hlavové a ruční sprchy lze různě kombinovat, madla lze perfektně
uzpůsobit daným podmínkám ve sprše.

ergonomie, která je příjemná na dotek, a design, který dobře vypadá: komplexní charakter kolekce eLeGanCe je vidět v každém detailu.
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DRŽÁKOVÉ SYSTÉMY

34908

12

34914

34915

34906

31614

382 mm, 482 mm,
582 mm, 682 mm,
782 mm, 882 mm,
982 mm, 1082 mm,
1182 mm

851 mm

51685

764 mm

335 mm

34911

54985

34912

34901

34906

31606

11607

34906
Zahnuté madlo 90° PLAN
pro použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem sprchy
umístitelné vpravo nebo vlevo
400 x 1100 mm

31614
Sprchové madlo se sprchovou
tyčí ELEGANCE
kompletně s držákem sprchy
sprchovou tyč lze před montáží
umístit do libovolné polohy

51685
Sprchová tyč ELEGANCE
součásti:
nástěnná tyč 800 mm
posunovač sprchy
vyrovnávací podložka na obkládačky

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

31606
Zahnuté madlo 90° ELEGANCE
pro použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem sprchy
umístitelné vpravo nebo vlevo

11607
Madlo ELEGANCE
300 mm

464 mm

34908
Sprchové madlo se sprchovou tyčí PLAN
kompletně s držákem sprchy
umístitelné vpravo nebo vlevo
sprchovou tyč lze před montáží umístit
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

34911
Sprchové a vanové madlo PLAN
umístitelné vpravo nebo vlevo
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

34914
Sprchové madlo se sprchovou tyčí PLAN
kompletně s držákem sprchy
sprchovou tyč lze před montáží umístit
do libovolné polohy
600 x 1100 mm
900 x 1100 mm
1100 x 1100 mm

54985
Sprchová tyč PLAN
součásti:
nástěnná tyč 800 mm
posunovač sprchy
vyrovnávací podložka na obkládačky

34912
Sprchová tyč PLAN
kompletně s držákem sprchy

povrchová úprava chróm (pLan/eLeGanCe)
povrchová úprava hliník nebo částečně ušlechtilá ocel (pLan)

34915
Sprchové madlo se sprchovou tyčí PLAN
kompletně s držákem sprchy
umístitelné vpravo nebo 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

34901
Madlo PLAN
pro vodorovnou nebo svislou montáž
300, 400, 500, 600, 700,
800, 900, 1000, 1100 mm
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SPRCHOVÁ SEDÁTKA
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Nabízené barvy sklápěcí sedátko
černošedá

světle šedá

bílá

360 mm

370 mm

beantragt
zažádáno

450 mm

beantragt
zažádáno

14980

14983

34983

34982

34981

14982

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

14983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na stěnu
měkké sedátko sklopné nahoru
šířka sedací plochy 370 mm
barva bílá, černošedá
nebo světle šedá

34983
Sklápěcí sedátko
pro montáž na stěnu
měkké sedátko sklopné nahoru
šířka sedací plochy 450 mm
barva bílá, černošedá nebo
světle šedá

34982
Sklápěcí sedátko s opěradlem
pro montáž na stěnu
sedátko sklopné nahoru,
šířka sedací plochy 360 mm,
sedátko a opěrka bílé, černošedé
nebo světle šedé

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

14982
Stolička
vhodná i do mokrého prostoru

povrchová úprava chrom nebo
stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev1)

povrchová úprava chrom nebo
lakovaný hliník

povrchová úprava chrom nebo
lakovaný hliník

povrchová úprava chrom nebo
stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev1)

povrchová úprava chrom nebo
stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev1)

povrchová úprava chrom nebo
stříbrně eloxovaný hliník (e6 ev1)
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ARMATURY
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54971

54973

54924

51671

54972

54974

54926

51672

51674

54971
Páková sprchová směšovací
armatura PLAN
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro flexx boxx eHm Dn 20,
součásti: páčka, objímka a růžice

54973
Termostatická baterie PLAN
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro flexx boxx tHm Dn 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

54924
Páková sprchová směšovací
armatura PLAN
pro montáž na zeď
keramická kartuše s teplotní zarážkou

51671
Páková sprchová směšovací
armatura ELEGANCE
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro flexx boxx eHm Dn 20
součásti: páka, pouzdro a růžice

51673
Termostatická baterie ELEGANCE
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro flexx boxx tHm Dn 20,
součásti: páka, pouzdro a růžice

51624
Páková sprchová směšovací
armatura ELEGANCE
pro montáž na zeď
směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky

54972
Páková vanová směšovací
armatura PLAN
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro flexx boxx eHm Dn 20,
součásti: páčka, objímka, přepínač a růžice

54974
Termostatická baterie PLAN
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro flexx boxx tHm Dn 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

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

51672
Páková vanová směšovací
armatura ELEGANCE
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro fexx boxx eHm Dn 20
součásti: páka, pouzdro, přepínač a růžice

51674
Termostatická baterie ELEGANCE
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro flexx boxx tHm Dn 20,
součásti: páka, pouzdro, přepínač a růžice

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

povrchová úprava chrom (pLan/eLeGanCe)
povrchová úprava hliník nebo ušlechtilá ocel (pLan)

51673

51624

51626
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ARMATURY

54991

54991
Nástěnný držák sprchy
pro sprchové hadice
s kónickou maticí
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59991

54947

54995

51688/51686

54980

51680

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

54995
Sprchová hadice
1250, 1600, 2000 mm

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

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

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

54947
Napojení hadice
vhodné pro všechny podomítkové armatury

povrchová úprava chrom (pLan/eLeGanCe)
povrchová úprava hliník nebo ušlechtilá ocel (pLan)

51689/51686

51688/51686
Hlavová sprcha
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
vyložení: 300, 450 mm
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KOŠÍKY NA MÝDLA A VÍCE
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24942

24944

11658

11158

24942

24944

11657

14958

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

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

11658
Košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
239 x 105 x 70 mm

11158
Košík do sprchy
300 x 95 x 67 mm

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

povrchová úprava chrom

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

11657
Rohový košík na houbu
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou
délka ramene: 140 mm
251 x 117 x 70 mm

14958
Univerzální polička
s deskou z křišťálového skla
povrch pochromováno, ušlechtilá ocel
nebo hliník stříbrně eloxovaný (e6 ev1)/
pochromováno
210 x 115 mm
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TYČE PRO SRCHOVÉ ZÁVĚSY A SPRCHOVÉ ZÁVĚSY
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Nabízené barvy sprchových závěsů
bílá
pLan uni/pLan maxxi

režná
pLan uni

světle šedá
pLan uni

barva bílé vlny
pLan flame Cs

14940

14936/14937

14943/14944

14943/14944

14946/14947

14945

14939

14938

14943/14944
Sprchový závěs PLAN uni*
100% trevira, 80 g/m2, nepropustný, fungicidní,
antibakteriální, antistatický, kalandrovaný, lze prát při
30°, lze dezinfikovat při 60° (první sražení 1–2%),
lze žehlit (první sražení 3–5%), ověřeno na
škodlivé látky podle Öko-tex-standard 100
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

14943/14944
Sprchový závěs PLAN Flame CS*
nesnadno vznětlivý podle DIn 4102/b1
100% trevira, 80 g/m2, nepropustný, fungicidní,
antibakteriální, antistatický, kalandrovaný, lze prát při
30°, lze dezinfikovat při 60° (první sražení 1–2%),
lze žehlit (první sražení 3–5%), ověřeno na
škodlivé látky podle Öko-tex-standard 100
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

14946/14947
Sprchový závěs PLAN maxxi*
100% polyester, 75 g/m2, nepropustný, fungicidní,
antibakteriální, lze prát při 30° (první sražení 3%),
lze žehlit (první sražení 3–5%), ověřeno na
škodlivé látky podle Öko-tex-standard 100
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

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

14940
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm,
1200 x 1200 mm
součásti:
2 nástěnná upevnění
2 tyče pro sprchový závěs, 900 mm, 1100 mm
1 tyč pro sprchový závěs, 800 mm, 1000 mm
2 trubková kolena 90°
3 x 10 závěsových kroužků bílých
volitelně k dostání také se 2 sprchovými závěsy
pLan maxxi v bílé barvě

14936/14937
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 800 x 800 mm,
900 x 900 mm
součásti:
3 nástěnná upevnění
2 tyče pro sprchový závěs, 700 mm, 800 mm
1 trubkové koleno 90°
1 stropní opěrka 400 mm
1 spojovací díl
2 x 10 závěsových kroužků bílých
volitelně k dostání také se sprchovým
závěsem pLan uni v bílé barvě

*Poznámka ke zpracování:
po straně lemovaný, zesílený pásek pro nerezová
očka, vzdálenost oček asi 20 cm, nerezová obruba
přišitá vpravo, na metr 50 g, kompletně s bílými
závěsovými kroužky.

*Poznámka ke zpracování: po straně lemovaný, 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.
povrchová úprava chrom, stříbrně eloxovaný hliník nebo ušlechtilá ocel

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.

14939
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm,
1200 x 1200 mm
součásti:
2 nástěnná upevnění
2 tyče pro sprchový závěs, 900 mm, 1100 mm
1 trubkové koleno 90°
2 x 10 závěsových kroužků bílých
volitelně k dostání také se sprchovým závěsem
pLan maxxi v bílé barvě

14938
Sada tyčí pro sprchový závěs
pro čtvrtkruhovou sprchu 900 x 900 mm
součásti:
3 nástěnná upevnění
2 tyče pro sprchový závěs, 700 mm
1 trubkové koleno 90°
1 stropní opěrka 400 mm
1 spojovací díl
2 x 10 závěsových kroužků bílých
volitelně k dostání také se sprchovým
závěsem pLan uni v bílé barvě
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