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2 – 3REVA DOPLŇKY

Perfektně sedí

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.

Polička do sprchy se stěrkou (bílá)



REVA DOPLŇKY
UMYVADLO
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1 Dávkovač tekutého mýdla
2 Držák na ručníky se 2 rameny 
3 Držák na ručníky se 1 ramenem
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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, bíle satinovaným 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.



REVA DOPLŇKY
WC
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1  Držák na toaletní papír s poličkou
2 Držák na toaletní papír 
3 Klozetová souprava se štětkou 
4 Držák na náhradní role  
 toaletního papíru

4

Pro vybavení toalety je k dostání držák na toaletní papír s poličkou nebo 
bez. Dokonale promyšleny jsou také funkce REVA klozetové soupravy 
se štětkou s bíle satinovaným krytem: Vyjímatelná plastová vložka se 
snadno čistí a díky odkapávači je záchodová štětka vždy v suchu.
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REVA DOPLŇKY
BLACK SELECTION

Díky černému matnému povrchu poskytují doplňky REVA výrazný akcent a 
hraje ve vzhledu koupelny důležitou roli. Pro všechny milovníky černé barvy 
v koupelně a pro ty, kteří chtějí precizními doplňky dodat vzhledu koupelny 
extravagantní styl.
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1 Dávkovač tekutého mýdla 
2 Háček na ručníky
3  Držák na ručníky s 1 ramenem
4  Držák na ručníky se 2 rameny

5 Držák na osušku 
6  Polička do sprchy se stěrkou
7 Madlo
8  Držák na toaletní papír s poličkou

  9 Držák na toaletní papír 
10 Klozetová souprava se štětkou 
11 Držák na náhradní role 



REVA DOPLŇKY
TECHNICKÉ ÚDAJE

Dávkovač 

kompletní s držákem a
pumpičkou na tekuté mýdlo

 - Objem náplně: cca 140 ml

 - Dávkovací množství:  
cca 0,5 ml/stisk

128 52 XX 90 00

Polička do sprchy

Instalace na stěnu,  
odnímatelný, se skrytým 
upevněním, s odtokovou 
štěrbinou s integrovaným 
háčkem, bez stěrky

Černá matná: 128 58 37 00 00 
Bílá:                  128 58 51 00 00

Polička do sprchy 
se stěrkou

Instalace na stěnu,  
odnímatelný, se skrytým 
upevněním, s odtokovou 
štěrbinou s integrovaným 
háčkem, se stěrkou

Černá matná: 128 59 37 00 00 
Bílá:                  128 59 51 00 00

Držák na náhradní role 
toaletního papíru

128 63 XX 00 00

Háček na ručník

128 14 XX 00 00

Madlo

128 07 XX 00 00

95

Klozetová souprava  
se štětkou

 - kompletní s plastovou 
vložkou

 - Kartáč s úchytkou a  
náhradní kartáčovou 
hlavou

128 64 XX 90 00

Držák na ručník
1dílný, pevný

Hloubka z: 340 / 450 mm

340 mm: 128 22 XX 00 00
450 mm: 128 20 XX 00 00

Držák na ručník
2dílný, pevný

128 18 XX 00 00

Držák na  
toaletní papír

 - otevřený tvar

 - pro šířku roliček do 
120 mm

128 62 XX 00 00

Držák na toaletní 
papír s poličkou

 - s poličkou, otevřený tvar

 - pro šířku roliček  
100/120 mm

 - s poličkou skleněná

128 73 XX 90 00

HODÍCÍ SE 
LEPÍCÍ SADY

Mnoho příslušenství REVA lze 
namontovat také nalepením. 
Umožňuje to silné lepidlo. U 
některých výrobků je k tomu 
zapotřebí růžice pro zajištění  
stability. Nalepené spoje lze zcela 
snadno a beze zbytku také opět 
odstranit.

Držák na osušku

Šířka z: 600 / 800 mm

600 mm: 128 01 XX 06 00
800 mm: 128 01 XX 06 00

V objednávce je nutno v čísle výrobku uvést místo písmen XX číslo barvy požadovaného povrchu.
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PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

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.

Společnost KEUCO GmbH & Co. KG je mezinárodní  
dodavatel kompletního vybavení do kvalitních koupelen. 
Společnost KEUCO nabízí rozsáhlý sortiment armatur, 
doplňků, zrcadlových skříněk, osvětlení a zrcadel,  
umyvadel 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 designéry má v KEUCO dlouhou tradici. 
Společnost je od svého založení v roce 1953 v rodinném 
vlastnictví a sídlí ve westfálském Hemeru. 

keuco.com

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


