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3 – 4BLACK SELECTION

Výrazné 
akcenty

ušlechtilé, elegantní a zároveň extravagantní. Temně 
černý, sametově matný povrch výrobků z řady BLACK 
SELECTION přesvědčí svou výjimečnou brilantností 
barev, které přinášejí do koupelny nádech luxusu.

Díky speciální vrstvě laku jsou odolné, trvanlivé a 
snadno se udržují – ideální jak pro soukromé koupelny, 
tak také pro vybavení objektů. Sametově matný povrch 
je na dotek vyloženě příjemný.
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Brause steckt falsch

wird ausgetauscht
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IXMO 
Armatury
Série armatur IXMO integruje podle hesla „Méně znamená více“ 
komplexní funkčnost a vytváří tím minimalistickou uklidňující 
prostorovou estetiku. Oblíbený design armatur ve sprše a vaně 
důsledně pokračuje u umyvadla a bidetu. Díky černým matným 
armaturám IXMO jsou tak splněna všechna přání týkající se jed-
notného, propojeného vzhledu koupelny.

BLACK SELECTION

Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Pure



BLACK SELECTION
ARMATURY IXMO

Armatury hrají v každé koupelně rozhodující roli. Jako 
designový prvek na umyvadle podstatně přispívají k doko-
nalému vzhledu koupelny. Při každodenním používání 
musejí stále dokola dokazovat svou funkčnost a kvalitu 
zajišťující dlouhou životnost.

Pro sprchové a vanové armatury IXMO je díky inovativní 
technologii armatur na stěně zapotřebí pouze několik 
málo prvků. Na bílém podkladu vytvářejí obzvláště 
silný kontrast.
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1 Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Pure 

2  Páková umyvadlová směšovací armatura k instalaci pod 
omítku IXMO Flat 

3  Páková umyvadlová směšovací armatura IXMO Soft 

4    Hlavová sprcha kulatá Ø 250 mm

5  Páková armatura pro 2 odběrná místa s držákem  
na sprchu

6 Termostastická sprchová armatura pro 1 odběrné místo  
 1 potřebič
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Wird gegen REVA getauscht
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REVA 
DOPLŇKY

BLACK SELECTION

Malí praktičtí pomocníci v koupelně: Nejsou nápadní, ale když chybí, hned si 
toho všimnete. Jsou to právě tyto malé věci, které nakonec zajistí perfektní 
funkčnost a originální vzhled koupelny. REVA znamená „spojující“ a díky 
kombinaci designu a funkčnosti dělá svému jménu čest.

Díky černému matnému povrchu poskytují výrazný akcent a hrají ve vzhledu 
koupelny důležitou roli.

REVA Háček na ručníky



1

BLACK SELECTION
REVA DOPLŇKY

Sortiment REVA zahrnuje harmonický výběr doplňků. Zvláštním znakem je perfektní 
provedení detailů. Na umyvadle to dokazuje excelentní dávkovač tekutého mýdla s 
praktickým ovládáním jednou rukou a estetickým, černě lakovaným krytem pro snadné 
doplňování. Díky ovládání ze spodní strany neukápne z rukou na povrch dávkovače 
ani kapka vody. U držáků na ručníky je k dispozici výběr mezi provedením s jedním 
ramenem nebo dvěma rameny. 
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1  REVA Dávkovač tekutého mýdla
2  REVA Držák na ručníky se 2 rameny 
3 REVA Držák na ručníky s 1 ramenem 
4  REVA Držák na osušku

4
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BLACK SELECTION
REVA DOPLŇKY

1    REVA Držák na toaletní papír 
2  REVA Klozetová souprava se štětkou
3 REVA Držák na toaletní papír s poličkou 
   4  REVA Držák na náhradní role toaletního papíru
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Pro vybavení toalety je k dostání držák na toaletní papír s poličkou nebo bez. Také u REVA klozetové 
soupravy se štětkou s černě lakovaným krytem je obzvláště charakteristické dokonalé provedení 
detailů: Vyjímatelná plastová vložka se snadno čistí a díky odkapávači je záchodová štětka vždy v suchu.
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PLAN 
DOPLŇKY
Jak by asi vypadala koupelna bez harmonických doplňků? V koupelnovém 
designu jsou vysoce kvalitní koupelnové doplňky součástí celkově sladěného 
vzhledu. Černá matná barva završuje design a zdokonaluje koncept vybavení. 
Jsou chytrými hrdiny všedního dne, mají speciální akcenty a pomáhají jako 
tichý sluha a pohodlný pomocník.

PLAN nabízí doplňky přesně s těmi detaily, které byste nechtěli postrádat 
– jak pro soukromé koupelny, tak také pro hotelové koupelny a koupelny v 
objektech všeho druhu. Designová klasika mezi doplňky oblíbeného vzhledu.

BLACK SELECTION

Kosmetické zrcátko PLAN



PLAN doplňky pro umyvadlo a WC: Zaručuje vytříbený vkus vzhledu 
koupelny. Nezbytný kousek pro všechny, kteří vsází na designové 
tvary a kvalitu s dlouhou životností.

4

5

6

1

2

3

1    PLAN Dávkovač tekutého mýdla 
2    PLAN Držák na skleničku
3  PLAN Háček na ručníky
4  PLAN Háček na ručníky 
5  PLAN Držák na ručníky s 1 ramenem
6 PLAN držák na ručníky se 2 rameny

7 PLAN Držák na osušku  
8    PLAN držák na toaletní papír,  

otevřený tvar
9 PLAN Držák na toaletní papír s poličkou
10  PLAN Držák na toaletní papír s víkem 
11 PLAN Držák na náhradní role  
 toaletního papíru
12 PLAN klozetová souprava se štětkou

BLACK SELECTION
PLAN DOPLŇKY
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Poličky do sprchy
Pro dokonalou kombinaci designu a odkládací plochy: KEUCO poličky do sprchy 
nabízejí mnoho místa a jejich moderní vzhled z černě matného, práškově lakovaného 
hliníku z nich dělá ve sprše stylové, designové předměty.

Kromě dvou modelů určených k montáži na stěnu vrtáním nebo přilepením je k 
dispozici také polička pro zavěšení na skleněnou zástěnu. Kromě standardních šířek 
nabízíme poličky do sprchy s šířkou až 1 600 mm. Tam se opravdu vejdou všechny 
kosmetické produkty. Za vysokou plochou jsou kosmetické produkty schované a 
sprcha vypadá stále čistě a uklizeně.

1

2

3

1 Polička do sprchy
2    Košík do sprchy

BLACK SELECTION

3 Polička do sprchy závěsná



Společnost KEUCO GmbH & Co. KG je mezinárodní doda-
vatel kompletního vybavení do kvalitních koupelen. 
Společnost KEUCO nabízí rozsáhlý sortiment armatur, 
doplňků, zrcadlových skříněk, osvětlení a zrcadel, umyva-
del a koupelnového nábytku vyrobeného v Německu.

Vzhled a funkce hrají u značky KEUCO rozhodující roli. 
Dokonale zpracované výrobky spojují estetické tvary se 
smysluplnými funkcemi. Požadavek, který je důsledně 
zohledněn od prvního nápadu až po realizaci.

Spolupráce s designery má v KEUCO dlouhou tradici. 
Společnost je od svého založení v roce 1953 v rodinném 
vlastnictví a sídlí ve westfálském Hemeru.

keuco.com

Mimořádná kvalita povrchů a nejjemnější barevné nuance našich výrobků 
lze kvůli technice tisku znázornit pouze omezeně. Optimální dojem na 
Vás udělají pouze originální výrobky KEUCO. Jsou vystaveny v obchodech 
se sanitární technikou. Dotisk a kopírování, i jen částečné, jsou možné 
pouze s výslovným souhlasem výrobce a s uvedením zdroje. KEUCO 
GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technické změny v důsledku vývoje, potřebné změny barvy a designu, 
jakož i tiskové chyby, jsou výslovně vyhrazeny.

Koncepce, vzhled a text: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografie: CASA GmbH 
& Co. KG, Münster; Tisk: MEO MEDIA GmbH, Belm.

.
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KEUCO GmbH & Co. KG 
Postfach 1365 
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0 
Telefax +49 2372 904-
236

info@keuco.de 
keuco.com

Martin Novotný 
Phone +420 771 185 666

martin.novotny@keuco.com

Stanislav Mensik 
Phone + 421 903 730 264

mensik@mensik.sk


