zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

š x v: 60 x 80 cm, bez dotyk. senzoru 272,30 €
s dotyk. senzorom 303,50 €

š x v: 60 x 60 cm, bez dotyk. senzoru 363,20 €
s dotyk. senzorom 400,40 €

š x v: 60 x 80 cm, bez dotyk. senzoru 247,60 €
s dotyk. senzorom 280,60 €
š x v: 90 x 70 cm, bez dotyk. senzoru 280,60 €
s dotyk. senzorom 317,80 €

zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

š x v: 100 x 70 cm, bez dotyk. senzoru 326,00 €
s dotyk. senzorom 363,20 €
š x v: 120 x 70 cm, bez dotyk. senzoru 363,20 €
s dotyk. senzorom 400,40 €

š x v: 60 x 80 cm, bez dotyk. senzoru 268,20 €
s dotyk. senzorom 305,40 €

š x v: 60 x 70 cm, bez dotyk. senzoru 198,70 €
s dotyk. senzorom 226,90 €
š x v: 120 x 60 cm, bez dotyk. senzoru 268,20 €

kozmetické zrkadlo
s LED podsvietením
š x v: 22,1 x 22,1 cm, 5 x zväčšenie, 8W,
teplota svietivosti 2700-6500K, chróm
s dotyk. senzorom 226,90 €
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kozmetické zrkadlo
s LED podsvietením

kozmetické zrkadlo
s LED podsvietením

Ø 20 cm, 5 x zväčšenie, 8W, teplota
svietivosti 6500K, chróm
s dotyk. senzorom 198,00 €

Ø 20 cm, 5 x zväčšenie, 8W, teplota
svietivosti 6500K, čierna mat.
s dotyk. senzorom 226,90 €

kozmetické zrkadlo
Ø 20 cm, 3 x zväčšenie, chróm

45,50 €

Ovládanie zrkadla s dotykovým senzorom

Vypnuté
Zapnuté
650

0K

Nastaviteľná teplota svietivosti 2700 - 6500K

Nastavenie teploty svietivosti
zrkadiel Nimco

zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

70 x 70 cm, bez dotyk. senzoru 330,20 €
		 s dotyk. senzorom 367,40 €

š x v: 80 x 60 cm, 330,20 €
š x v: 100 x 60 cm, 392,20 €
š x v: 120 x 65 cm, 454,10 €
Možnosť objednať i s dotykovým senzorom.

Technológia a konštrukcia
zrkadiel Nimco

zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

Ø 60 cm, bez dotyk. senzoru 268,20 €
s dotyk. senzorom 305,40 €

š x v: 60 x 80 cm, bez dotyk. senzoru 280,60 €
s dotyk. senzorom 317,80 €

š x v: 60 x 80 cm,

zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

zrkadlo s LED podsvietením

š x v: 60 x 80 cm, bez dotyk. senzoru 309,50 €
s dotyk. senzorom 346,70 €

š x v: 60 x 80 cm, bez dotyk. senzoru 309,50 €
s dotyk. senzorom 346,70€

Ø 60 cm, bez dotyk. senzoru 206,20 €
s dotyk. senzorom 243,40 €

bez dotyk. senzoru 268,20 €
s dotyk. senzorom 305,40 €
š x v: 120 x 70 cm, bez dotyk. senzoru 355,00 €
s dotyk. senzorom 396,20 €
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Royal Modular 2.0

18 šírok, 2 výšky, 2 hĺbky

Prezentácia možností skrinky
Royal Modular 2.0
Dotykový panel s ovladaním osvetlenia.

yy yy

yy yy

yy yy
yy yy
xx xx

xx xx

xx xx

zz zz

zz zz

zz zz

xx xx

zz zz

1 dvierka
šírka: 500 - 600 mm

2 dvierka
šírka: 600 - 1 200 mm

3 dvierka
šírka: 900 - 1 500 mm

4 dvierka
šírka: 1 600 - 2 100 mm

výška: 700 / 900 mm
hĺbka: 120 / 160 mm
na stenu / na zabudovanie
osvetlenie: áno / nie
Teplé osvetlenie 2700 Kelvinov.

Vybavenie skrinky:
- krídlové dierka z dvojitého kryštálového zrkadla
- hliníkový korpus, strieborne eloxovaný
- zadná stena z bieleho lakovaného skla
- výškovo nastaviteľné poličky (3x pri výške 700 mm, 4x pri výške 900 mm)
- horné a dolné horizontálne LED osvetlenie
- plynulé nastavenie svetla od 2700 K (teplá biela) - 6500 K (studená modrá)

Šírka sortimentu
- 18 rôznych šírok v krokoch po 100 mm (500-2100 mm)
- 2 výšky (700, 900 mm)
- 2 hĺbky (120, 160 mm)
- 2 možnosti inštalácie (montáž na stenu, zabudovanie do steny)
- 3 varianty osvetlenia (bez osvetlenia / s osvetlením / s ovládaním DALI)

Vypínač s kapacitným dotykovým senzorom
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Zrkadlová skrinka:
2 dvierka, šírka: 80 cm, výška 70 cm,
hĺbka 12 cm, na zabudovani, s osvetlením,
2 elektrické zásuvky
Studené osvetlenie 6 500 Kelvinov.

2 160,36 €

Plynulé nastavenie svetla a detail
ovládacieho panelu

Elektrická zásuvka s možnosťou
USB nabíjania

Magnetická lišta

á

Edition 400, Edition 11

batérie a doplnky Edition 11, čierny chróm

Výrobky série Edition 400 brúsený povrch,
i vo farbách BRONZ, NIKEL, ČIERNY CHRÓM.

Edition 400

umývadlová batéria

dávkovač mydla,

držiak pre dávkovač a pohár,

držiak pohára,

držiak WC papiera,

A: 182 mm, B: 156 mm, chróm
bez výpuste

chróm

chróm, pohár - sklo
259,90 € (288,84 €)

chróm, pohár - sklo
99,90 € (111,00 €)

chróm

165,90 € (180,84 €)

103,90 € (117,00 €)

406,90 € (478,20 €)

držiak uteráku pevný

držiak uteráku

háčik dvojitý

háčik

450 mm, chróm, 96,90 € (107,40 €)

600 mm, chróm, 159,90 € (171,24 €)

chróm, 45,90 € (50,76 €)

chróm 16,90 € (18,48 €)

držiak
na WC kefu
chróm, sklo - mat
152,90 € (169,56 €)

Výrobky série Edition 11 brúsený povrch,
i vo farbách BRONZ, NIKEL, ČIERNY CHRÓM.

Edition 11

umývadlová batéria

dávkovač mydla,

držiak pohára,

háčik na uterák,

háčik na uterák dvojitý,

A: 152 mm, B: 143 mm, chróm
bez výpuste

chróm, 159,90 € (178,68 €)

chróm, pohár - sklo
99,90 € (111,00 €)

chróm, 17,90 € (20,40 €)

chróm, 42,90 € (48,12 €)

531,90 € (624,96 €)

i

Batérie KEUCO
Séria Edition 11 ponúka
širokú škálu rozmerov batérií.
Viac info u Vášho predajcu.

držiak uteráku

držiak dvojitý otočný,

držiak WC papiera,

držiak WC kefy,

450 mm, chróm
99,90 € (108,84 €)

chróm

chróm, 99,90 € (111,00 €)

chróm

179,90 € (196,80 €)

139,90 € (154,44 €)
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Reva, poličky do sprchy
Reva

dávkovač mydla,

držiak uteráku pevný

háčik

držiak WC papiera,

držiak WC papiera,

chróm / sklo mat.

chróm

chróm

chróm

109,90 € (124,56 €)

450 mm, chróm,
jednoduchý 85,90 € (97,56 €)
dvojitý 103,90 € (117,72 €)

14,90 € (17,16 €)

86,90 € (97,92 €)

149,90 € (169,20 €)

dávkovač mydla,

držiak uteráku pevný

háčik

držiak WC papiera,

držiak WC papiera,

čierna mat. / sklo mat.

450 mm, čierna mat.,
jednoduchý 111,90 € (126,84 €)
dvojitý 135,90 € (153,00 €)

čierna mat.
19,90 € (22,32 €)

čierna mat.
111,90 € (127,32 €)

čierna mat.
195,90 € (219,96 €)

142,90 € (161,88 €)

držiak
na WC kefu
chróm, sklo mat.
107,90 € (117,84 €)

držiak
na WC kefu
čierna mat., sklo mat.
135,90 € (153,24 €)

Poličky do sprchy

polička

polička,

polička,

s integrovanou stierkou, 30 cm,
chróm/hliník
194,90 € (217,08 €)

30 cm, chróm/hliník
159,90 € (176,88 €)

s integrovanou stierkou, 35 cm,
čierna mat.
147,90 € (173,88 €)

polička do sprchy s háčikom,
čierna mat., nástenná montáž,
skryté upevnenie, odtokové drážky
š x v x h: 400-1600 x 120 x 90 mm
Výroba na mieru
šírka v krokoch po 10 mm
400-600 mm,

210,84 €
610-800 mm,

297,72 €
810-1000 mm,

320,28 €
1010-1200 mm,

polička

polička,

polička rohová

polička závesná

439,56 €

s integrovanou stierkou, 33 cm,
hliník, biela
169,90 € (183,48 €)

33 cm, hliník
129,90 € (140,76 €)

s integrovanou stierkou, 24,5x24,5 cm,
hliník, biela
179,90 € (197,52 €)

na sklo 6-10 mm,
čierna mat.,
184,90 € (216,84 €)

501,48 €
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1210-1400 mm,
1410-1600 mm,

559,80 €

Liaison

dávkovač mydla

dávkovač mydla

držiak pohára

háčik

držiak WC papiera

spodné ovládanie, chróm

chróm

chróm

chróm

chróm

336,90 € (429,84 €)

148,90 € (189,36 €)

108,90 € (138,48 €)

42,90 € (55,44 €)

84,90 € (109,32 €)

držiak uterákov

držiak uterákov

madlo

držiak WC kefy

pevný, chróm, 41 cm

chróm, 63 cm, 194,90 € (247,80 €)

chróm, 31 cm 149,90 € (189,36 €)

závesný model, chróm

189,90 € (246,24 €)

129,90 € (167,52 €)

doplnky do koľajnicového systému

dávkovač mydla, s poličkou,
spodné ovládanie, 20 x 10 cm,
250 ml, chróm

miska, pohárik

miska, pohárik

9,7 x 9,7 x 4,6 cm , sklo

9,7 x 9,7 x 9,7 cm , sklo

46,90 € (59,88 €)

55,90 € (72,00 €)

179,90 € (225,84 €)

koľajnica na doplnky,
dĺžka 47 cm, 314,90 € (404,96 €)
dĺžka 67 cm, 369,90 € (473,64 €)
dĺžka 100 cm, 449,90 € (579,96 €)

rovný košík
19,2 x 9,7 x 9,1 cm, chróm

192,50 € (246,24 €)

ĎAĽŠIE VHODNÉ DOPLNKY DO KOĽAJNICOVÉHO SYSTÉMU
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Art, Loft Black Matt
Art

dávkovač mydla

dávkovač mydla s držiakom pohára

držiak pohára

držiak s 2-pohármi

chróm

chróm

chróm

chróm

169,90 € (216,94 €)

279,90 € (348,12 €)

109,90 € (138,48 €)

214,90 € (269,76 €)

držiak uterákov

držiak uterákov

držiak uterákov

otočný, chróm, 43 cm

pevný, chróm, 44 cm

pevný, chróm, 32 cm

219,90 € (275,40 €)

169,90 € (216,96 €)

86,90 € (109,32 €)

háčik
chróm

27,90 € (35,76 €)

držiak WC papiera

držiak WC kefy

chróm

závesný model, chróm

89,90 € (115,08 €)

159,90 € (196,68 €)

Loft Black Matt

dávkovač mydla

držiak pohára

háčik dvojitý

držiak WC papiera

kôš odpadkový

chróm

59,90 € (74,40 €)

21,90 € (32,40 €)

49,90 € (74,40 €)

5l, so SoftClose,
výška 30,3 cm
čierna mat., 66,90 € (89,76 €)

68,90 € (102,48 €)

držiak uteráku

držiak uterákov, 41 cm

madlo

rovná polička, 22 x 10 cm

držiak WC kefy

chróm, 64,5 cm
122,90 € (167,04 €)

129,90 € (176,04 €)

chróm, 34,2 cm
113,90 € (155,76 €)

s vyberateľným košíkom
109,90 € (143,16 €)

99,90 € (151,68 €)
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Loft

dávkovač mydla

dávkovač mydla

držiak pohára

držiak mydla

so skleneným krytom, chróm
106,90 € (156,00 €)

chróm

chróm

chróm

59,90 € (87,96 €)

43,90 € (63,96 €)

46,90 € (63,96 €)

držiak uteráku
chróm

52,90 € (72,12 €)

držiak uteráku

držiak uterákov

polička

madlo

chróm, 64,5 cm
105,90 € (143,52 €)

chróm, 41 cm
103,90 € (151,92 €)

chróm / sklo číre, 60 cm
69,90 € (100,80 €)

chróm, 34,2 cm
99,90 € (134,28 €)

držiak WC papiera

držiak WC papiera

držiak WC papiera

držiak WC papiera

háčik dvojitý

chróm

s krytom, chróm
96,90 € (137,60 €)

chróm

s poličkou, chróm
94,90 € (129,84 €)

chróm

43,90 € (64,08 €)

46,90 € (63,60 €)

18,90 € (27,72 €)

dávkovač mydla

držiak pohára

rovná polička

rovný košík

rohový košík

stojaci, chróm
63,90 € (87,00 €)

stojaci, chróm
45,90 € (67,88 €)

s vyberateľným košíkom
22 x 10 cm, chróm
83,90 € (123,24 €)

20 x 10 cm, chróm

8 x 18 cm, chróm

87,90 € (118,56 €)

79,90 € (108,36 €)

držiak
WC kefy
chróm

88,90 € (130,08 €)

kôš hranatý,
5 l, chróm
56,90 € (77,28 €)
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Asis
MEE

á

ASIS Pure, 17 x 60 cm

á

ASIS 2.0

technology

ASIS Pure, 27 x 73 cm

ASIS module Plus

technology

zabudovateľné skrinky bez okrajového rámika
technology

technology

Vyobrazený model
s ľavými dvierkami

Vybavenie skrinky:

879,90 €
(1 132,92 €)

-		 hliníková konštrukcia
-		 obojstranne zrkadlové dvierka so SoftClose
-		 2 ľubovoľne nastaviteľné poličky z krištáľového skla
-		 vypínač a zásuvka, osvetlenie LED
- hĺbka a výška bez osvetlenia: 153 mm a 746 mm

Varianty zabudovateľných skriniek
s dvierkami:
biele sklo, ľavé
čierne sklo, ľavé
biele sklo, pravé
čierne sklo, pravé

zrkadlová skrinka s LED osvetlením,
hliník, sklo, 2-krídlové dvere
šírka 600 mm, 599,90 € (800,88 €)
šírka 800 mm, 699,90 € (912,24 €)
šírka 1000 mm, 769,90 € (995,88 €)
šírka 1200 mm, 869,90 € (1 142,40 €)

rám pre zabudovanie do steny
119,90 € (154,56 €)

ASIS Pure
-

modul na zabudovanie
bez nutnosti inštalačného rámu
nerezová konštrukcia
dvierka lakovaná MDF s antibakteriálnou úpravou, povrch je odolný proti
odtlačkom prstov
- dostupné v matných farbách, alpská biela, čierna, diamantová šedá
- hĺbka zabudovania 15 cm (celková hĺbka
s dvierkami 16,2 cm)

Príklad zostavenia kódu
ASIS Pure 17 x 43,5 cm, s WC kefou, čierna, pánty vpravo

základ + farba + prevedenie
975551 + 4 + 05 = 975551405

Model

+

Alpská biela

Čierna

Diamant. šedá

+

A

B

C

A, rozmer š x v: 17 x 43,5 cm, s WC kefou, 339,90 € (451,08 €)
B, rozmer š x v: 17 x 60 cm, s WC kefou, priehradkou na WC papier 429,90 € (572,28 €)
C, rozmer š x v: 17 x 73 cm, s WC kefou, priehradkou na WC papier a priehriadkou na vlhčené utierky 479,90 € (632,88 €)
D, rozmer š x v: 27 x 73 cm, s dvomi poličkami, 599,90 € (781,08 €)
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D

zabudovateľná skrinka na WC papier a kefu
s možnosťou prednej plochy z obkladu, 15 x 80 x 15 cm,
maximálna hrúbka obkladu s lepidlom 12 mm,
možnosť objednať Ľ/P variantu 699,90 € (927,84 €)

á

LADA, staromeď

á

kúpeľňové doplnky

UNIX, nerez

kôš odpadkový

kôš odpadkový

závesná stierka

5l, so SoftClose, výška 30,3 cm,
nerez mat., 33,00 €
biela mat., 33,00 €
čierna mat., 33,00 €

5l, so SoftClose, výška 27,5 cm,
nerez mat., 33,00 €
biela mat., 33,00 €
čierna mat., 33,00 €

na sklo do hrúbky 10 mm, silikón
biela, 16,40 €
čierna, 16,40 €
šedá, 16,40 €

Doplnky do sprchy

madlo
nerez lesklá, 45 cm 23,90 €
Dostupné aj v iných rozmeroch

stierka s háčikom, chróm
32,60 €

košík rovný 18 x 10,5 cm
odnímateľný, chróm

49,60 €

košík rovný, 20 x 11 cm
chróm

31,30 €

polička

košík rohový 21x 21 cm

košík rohový, 16,5 x 16,5 cm

polička rohová, 21,7 x 21,7 cm

chróm / plexisklo matné, 40 cm

chróm

chróm

49,60 €

31,80 €

36,40 €

chróm/biela 33,00 €
chróm/čierna 37,20 €

košík závesný
chróm

132,20 €

poličky

polička Nikau

polička Nikau

polička Nikau

polička Maya

chróm / sklo matné, 40 cm

čierna mat. / sklo matné, 40 cm

čierna mat. / plexisklo čierne mat., 40 cm

chróm / sklo matné, 40 cm

41,30 €

45,50 €

53,60 €

41,30 €

Poličky dostupné v šírkach 20, 30, 40, 50 cm.
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Keira, Kibo

á

WC kefa KIBO s hranatou rúčkou

Keira

dávkovač mydla

pohárik

držiak mydla

háčik

dvojháčik

chróm / matné sklo 47,50 €

chróm / matné sklo 31,30 €

chróm / matné sklo 31,30 €

chróm 14,40 €

chróm 23,50 €

pravý

ľavý

držiak uteráku dvojitý

držiak uteráku

držiak WC papiera

WC kefa

WC kefa

chróm 61,90 €

chróm 32,60 €

chróm 28,40 €

chróm / matné sklo

chróm / matné sklo

41,30 €

70,20 €

Kibo

pohárik

držiak na uterák

háčik

držiak WC papiera,

WC kefa

chróm / keramika

chróm / keramika

chróm, 30 cm

chróm

chróm

41,30 €

37,20 €

49,60 €

20,60 €

37,20 €

chróm /
keramika

dávkovač mydla

71,10 €

Kibo Black

WC kefa

dávkovač mydla

pohárik

držiak na uterák

háčik

držiak WC papiera,

matná čierna / keramika

matná čierna / keramika

matná čierna , 25 cm

matná čierna

matná čierna

61,90 €

45,50 €

45,50 €

23,90 €

matná čierna
/ keramika

40,10 €

57,80 €
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á

Nikau, Maya

NIKAU Black držiak uteráku, 38,4 cm 48,70 €

Nikau

dávkovač mydla

pohárik

držiak na uterák

háčik

držiak WC papiera,

chróm / matné sklo

chróm / matné sklo

chróm, 38,2 cm

chróm

chróm

48,70 €

44,20 €

53,30 €

16,40 €

35,90 €

WC kefa
chróm /matné sklo

57,40 €

Nikau Black

WC kefa
dávkovač mydla

pohárik

držiak na uterák

háčik

držiak WC papiera,

čierna mat.
/matné sklo

čierna mat. / matné sklo

čierna mat. / matné sklo

čierna mat., 38,2 cm

čierna mat.

čierna mat.

69,80 €

69,30 €

52,50 €

61,60 €

19,80 €

41,30 €

dávkovač mydla

pohárik

držiak na uterák

háčik

držiak WC papiera,

chróm / matné sklo

chróm / matné sklo

chróm, 36 cm

chróm

chróm

45,00 €

45,00 €

49,10 €

16,40 €

31,80 €

dávkovač mydla

pohárik

držiak na uterák

háčik

držiak WC papiera,

čierna mat. / matné sklo

čierna mat. / matné sklo

čierna mat. , 36 cm

čierna mat.

čierna mat.

66,10 €

66,10 €

57,40 €

19,40 €

37,20 €

Maya

WC kefa
chróm /matné sklo

53,60 €

Maya Black

WC kefa
čierna mat. /matné
sklo

66,10 €
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Bormo, Simona
Bormo
držiak uteráku,
otočný, 42 cm, chróm
41,30 €

dávkovač mydla

pohárik

háčik

háčik dvojitý

držiak WC papiera,

háčik trojitý

WC kefa

chróm / keramika

chróm / keramika

chróm

chróm

chróm

otočný, chróm

24,70 €

9,80 €

9,80 €

19,80 €

34,70 €

chróm / keramika

39,60 €

49,60 €

Unix

dávkovač mydla

držiak WC papiera,

háčik

WC kefa

chróm / keramika

chróm

chróm

chróm / keramika

33,00 €

26,40 €

12,40 €

49,60 €

WC kefa
chróm / sklo

36,40 €

WC kefa
celokovová
na zavesenie
alebo postavenie
chróm, 51,20 €

Simona
držiak uteráku,
otočný, 49 cm, chróm 20,60 €

dávkovač mydla

pohárik

chróm / matné sklo

chróm / matné sklo

15,70 €

14,40 €

146

polička
chróm / matné sklo,
50 x 12 cm 27,20 €

držiak mydla

háčik dvojitý

chróm 14,40 €

chróm 5,80 €

držiak WC papiera

WC kefa

s krytom, chróm 16,10 €

chróm / matné sklo

26,00 €

