
ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

ROYAL 
MODULAR 2.0



Díky maximálně flexibilním rozměrům, mnoha provedením 
a designu s rovnými liniemi je ROYAL MODULAR 2.0 univer-
zální zrcadlovou skříňkou do každé koupelny a pro každý 
vkus. Individuálně volitelná šířka, výška a hloubka – a díky 
inteligentnímu konceptu LED osvětlení, vysoce funkční tech-
nologii, nastavitelnému úložnému prostoru a promyšleným 
detailům jsou tyto skříňky skutečnými multitalenty.

ROYAL MODULAR 2.0 2 – 3

KEUCO 
ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

Seznamte se s různými modely 
a provedeními

www.keuco.com/cz/
produkty/zrcadlove/

Jejich silnou 
stránkou je 
flexibilita



4 – 5ROYAL MODULAR 2.0 VARIANTEN

1

Skříňka ROYAL MODULAR 2.0 v mnoha různých tvarech s jedněmi, dvěma, třemi nebo čtyřmi dvířky se 
hodí do koupelen všech velikostí a ke každému umyvadlu. Skříňku lze pro úsporu prostoru zabudovat do 
stěny anebo ji jako designový prvek zavěsit na zeď. Díky svému vysoce kvalitnímu hliníkovému korpusu 
je odolná vůči mokru a vlhkosti a tudíž nabízí obzvláště dlouhou životnost. Kvalitní zrcadlo umístěné na 
dvířkách zvenku i zevnitř zajišťuje jasný odraz ze všech stran.

Počet a druh zásuvek 
(v závislosti na modelu): 

- bez zásuvky 

- se zásuvkou 

-  se zásuvkou & dvojitou USB nabíjecí stanicí

Zabudování do stěny

1 Otočná dvířka 
Šířka 500 nebo 600 mm

2 Otočná dvířka 
Šířka 600 až 1200 mm

3 Otočná dvířka 
Šířka 900 až 1500 mm

4 Otočná dvířka 
Šířka 1600 až 2100 mm

Výška 700 mm Hloubka 120 mm Výška 900 mm Hloubka 160 mm 

Panty dvířek vpravo Panty dvířek vlevo

Osvětlení: 

- bez osvětlení 

- s osvětlením 

- s ovládáním DALI

Zavěšení na zeď

19 šířek, 2 výšky, 
2 hloubky



Uvnitř se neskrývá jen senzorika pro ovládání osvětlení, ale i kontrast-
ní a ušlechtilý vzhled individuálně nastavitelných polic z kouřového skla 
odrážejících se od zadní stěny z bílého skla. Oboustranně zrcadly 
opatřená otočná dvířka s technologií pomalého zavírání Softclose 
nabízejí velkorysý odraz ze všech stran. Praktickými prvky vybavení 
jsou flexibilní kosmetické zrcátko a magnetická lišta, díky níž máte 
všechny drobné kosmetické pomůcky vždy po ruce. Obzvláště chytrým 
doplňkem jsou uvnitř skříňky umístěné volitelné zásuvky a dvojité USB 
přípojky, které jsou skryté dvěma klapkami.

Vnitřní parametry
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1/2  Kosmetické zrcátko, odnímatelné (volitelně)

3  1, 2 nebo 4 zásuvky 
 (alternativně dvojitá USB nabíjecí stanice)

4  Magnetická lišta pro kosmetické pomůcky 
(volitelně)

3

4

21



Inteligentní 
a krásné

8 – 9ROYAL MODULAR 2.0 LED OSVĚTLENÍ

3

2

1

Horní a dolní horizontální LED osvětlení mohou být ovládána samostatně a osvětlují obličej bez 
stínů a odlesků. Nabízejí také důmyslné nasvícení koupelny. Jas a barvu světla lze citlivě nastavit 
podle aktuální potřeby uživatele.

Senzorika ovládání osvětlení se nachází ve vnitřním prostoru zrcadlové skříňky, aby byl zachován 
její čistý a minimalistický vnější vzhled. Pro zapnutí a vypnutí osvětlení je k dispozici malé, sotva 
viditelné tlačítko.

Zap / Vyp

Barva světla 
denní světlo

Barva světla 
teplá bílá

Funkce dotykového panelu

Hlavní osvětlení 
(nahoře)

Hlavní osvětlení 
(dole)

1 Boční vypínač

2  Uvnitř umístěný dotykový 
ovládací panel pro plynulé 
nastavení barvy osvětlení od 
2 700 Kelvinů (teplá bílá) pro 
relaxaci

3  až po 6 500 Kelvinů (denní 
světlo) pro každodenní kos-
metickou péči



ROYAL MODULAR 2.0 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Zrcadlová skříňka  
2 otočná dvířka

Zabudování do stěny / Zavěšení na zeď

bez osvětlení / s osvětlením (LED 25–43 wattů)

bez zásuvky / 2 zásuvky /  
1 zásuvka + 1 dvojitou USB nabíjecí stanicí

Šířka x:  600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1050 / 
1100 / 1200 mm

Výška y: 700 nebo 900 mm
Hloubka z: 120 nebo 160 mm

Výškově nastavitelné skleněné poličky:  - 3 x u skříňky vysoké 700 mm  

- 4 x u skříňky vysoké 900 mm

Zrcadlová skříňka  
3 otočná dvířka

Zabudování do stěny / Zavěšení na zeď

bez osvětlení / s osvětlením (LED 32–54 wattů)

bez zásuvky / 2 zásuvky /  
1 zásuvka + 1 dvojitou USB nabíjecí stanicí

Šířka x:  900 / 1000 / 1050 / 1100 / 1200 / 
1300 / 1400 / 1500 mm

Výška y: 700 nebo 900 mm
Hloubka z: 120 nebo 160 mm

Výškově nastavitelné skleněné poličky:  - 6 x u skříňky vysoké 700 mm  

- 8 x u skříňky vysoké 900 mm

Zrcadlová skříňka  
1 otočná dvířka

Zabudování do stěny / Zavěšení na zeď
Panty dvířek vpravo/ Panty dvířek vlevo

bez osvětlení / s osvětlením (LED 18–22 wattů)

bez zásuvky / 1 zásuvka

Šířka x: 500 / 600 mm 
 
Výška y: 700 nebo 900 mm
Hloubka z: 120 nebo 160 mm

Výškově nastavitelné skleněné poličky:  - 3 x u skříňky vysoké 700 mm  

- 4 x u skříňky vysoké 900 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MATERIÁL

-  Otočná dvířka z dvojitého křišťálového zrcadla s 
chromovanými úchyty

- Hliníkový korpus stříbrně mořeno eloxováno

 - Zadní stěna ze skla, zezadu bíle lakovaného

 - Police z kouřového skla  
 

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

Výslovně si vyhrazujeme technické změny sloužící pokroku, nutné 
změny barvy a designu a tiskové chyby.

Koncepce, vzhled a text: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografie: CASA 
GmbH & Co. KG, Münster; Fotostudio Thomas Apel, Menden; Stephan 
Schacher, New York; tisk: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm.

KEUCO ONLINE

Objevte naše výrobky 
a další brožurky online

keuco.com

Při vývoji našich výrobků usilujeme o změnu. Ta může 
spočívat ve funkčnosti. Nebo v designu produktů. Nebo 
nejlépe v obojím - ruku v ruce s vynikající kvalitou KEUCO.

K TOMU SE HODÍ 
iLook_move – Praktická pomůcka 
pro každodenní péči o krásu

OSVĚTLENÍ

-  Postupně nastavitelná barva světla od 2700 kelvinů (teplá bílá) do 6500 kelvinů 
(denní světlo)

- Horní a spodní osvětlení lze samostatně stmívat a zapínat/vypínat 

- LED životnost > 30.000 hod.

- Obsluha: tlačítko s kapacitní dotykovou senzorikou

- volitelně bez osvětlení / s osvětlením / s osvětlením s ovládáním DALI

Zrcadlová skříňka  
4 otočná dvířka

Zabudování do stěny / Zavěšení na zeď

bez osvětlení / s osvětlením (LED 58–77 wattů)

bez zásuvky / 4 zásuvky /  
2 zásuvky + 2 dvojité USB nabíjecí stanice

Šířka x:  1600 / 1700 / 1750 / 1800 / 1900 / 
2000 / 2100 mm

Výška y: 700 nebo 900 mm
Hloubka z: 120 nebo 160 mm

Výškově nastavitelné skleněné poličky:  - 6 x u skříňky vysoké 700 mm  

- 8 x u skříňky vysoké 900 mm

Modulové skříňky  
1 otočná dvířka

Zabudování do stěny / Zavěšení na zeď
Panty dvířek vpravo/ Panty dvířek vlevo

bez osvětlení

bez zásuvky

Šířka x:  350 mm 

Výška y: 1600 mm
Hloubka z: 120 nebo 160 mm

Výškově nastavitelné skleněné poličky:  - 6 výškově nastavitelných skleněných poliček  

- 1 střední police z hliníku

Kosmetické zrcátko

Plocha zrcadla: Ø 149 mm

k postavení nebo upevnění na skleněné poličky / 
zrcadlová dvířka

Magnetická lišta

Šířka x Výška x Hloubka: 70 x 10 x 2 mm

samolepící (oboustranná lepící páska), 
podle přání může být přilepena na vnitřní stranu 
zrcadlových dvířek, na skleněnou zadní stěnu 
nebo na boční profil korpusu. 

Vykročte do dne perfektně upravení: Cítit se 
krásně znamená cítit se dobře. Není divu, že 
kosmetické zrcátko je na žebříčku oblíbenosti 
každodenního příslušenství pro péči o krásu na 
prvním místě. Kosmetické zrcátko iLook_move 
značky KEUCO je k dispozici v kulatém nebo 
hranatém tvaru a splní všechna přání týkající 
se péče o krásu.

iLook_move 
s osvětlením a dotykovým panelem

iLook_move 
bez osvětlení
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KEUCO GmbH & Co. KG 
PO Box 1365 
D-58653 Hemer 
Phone +49 2372 904-0 
Fax      +49 2372 904-236 
info@keuco.de

Stanislav Mensik 
Phone + 421 903 730 264 
mensik@mensik.sk

SKMartin Novotný 
Phone +420 771 185 666 
martin.novotny@keuco.com

CZ


