
V souladu s naším prohlášením o záru-
ce výrobce přebíráme za naše výrobky 
záruku v délce pěti let, pokud byl výro-
bek prokazatelně zakoupen a instalo-
ván přes autorizovaného odborného 
prodejce. Garanční lhůta začíná běžet 
dnem expedice z našeho závodu.  
Zákonná záruční doba je v garanční 
lhůtě obsažena. Tento příslib záruky se 
nevztahuje na elektrické součásti a 
osvětlovací prostředky.

Vzhledem k mimořádné kvalitě povrchů 
a nejjemnějším barevným odstínům 
našich výrobků je možná pouze podmí-
něná tisková reprodukce barev. Opti-
mální představu Vám zprostředkují 
pouze originální výrobky KEUCO. Pro-
hlédnout si je můžete ve vzorkovnách 
odborných prodejců sanitárního zboží.

Přetisk a rozmnožování, a to i částí, 
jsou dovoleny pouze s výslovným svole-
ním a udáním pramene výrobní firmy.
KEUCO GmbH & Co. KG,
Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technické změny sloužící pokroku, nut-
né změny v barvě a designu a rovněž 
tiskové chyby si výslovně vyhrazujeme.

Naše výrobky se dodávají výhradně 
přes velkoobchody se sanitárním  
zbožím.

Koncept, grafická úprava,  
text a litografie:
Kontrast Communication
Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie:
Studio CASA, Münster
Tisk:
Meinders & Elstermann
GmbH & Co. KG,
Belm (Osnabrück)
Vytištěno na papíře GALAXI Keramik.
Dodává Papier Union.
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Telefon +49 2372 904-0
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»KEUCO jako vedoucí firma na trhu s nadstandard-
ními koupelnovými doplňky již přes 50 let vyvíjí a 
vyrábí kvalitní výrobky, které jsou známé stálostí 
své hodnoty, dlouhou životností a nadčasovým  
designem. Doplňky a armatury každé kolekce se 
vyznačují svým obecně platným designem, ztvár-
něným renomovanými návrháři. Vysoká kvalita, 
brilantní povrch a vynikající funkčnost našich znač-
kových výrobků jsou zaručeny dlouholetým know-
how, trvalým vývojem a nejmodernějšími techno-
logiemi. Značka KEUCO je označení pro náročné 
výrobky, a to jak z hlediska techniky, tak i designu. 
Výrobky, které jsou již po mnoho let na světovém 
trhu uznávány a požadovány jako ›kvalitní němec-
ká práce‹. KEUCO – naše vášeň pro Vaši osobní  
pohodu v koupelně.«

Hartmut Dalheimer, jednatel/Engelbert Himrich, výkonný společník

54
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Štíhlý tvar, snížená spotřeba: jako všechny umyvadlové armatury EDITION 11 má páková směšovací 
armatura omezený průtok vody.

Přehled výrobků viz strany 78 – 81

Tříotvorová armatura trochu jinak: vlevo regulace teploty, vpravo regulace průtoku. Po nastavení 
požadované teploty se dá regulační úchytka povytáhnout a vrátit do výchozí pozice, přičemž 
nastavená teplota zůstane zachována.

EDITION 11
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Sprchová tyč a ruční sprcha kopírují ladnou eleganci designu  
EDITION 11. Vanová směšovací armatura s bezvadným chromovým 
leskem a regulátory průtoku a teploty umístěnými z boku. Méně je  
více: sprchový termostat se vyznačuje čistými liniemi a geometrickým 
tvarem. Čtyřotvorová armatura na okraji vany s tyčovou ruční sprchou. 
Základní čtvercový tvar EDITION 11 se odráží v rozetách.

Přehled výrobků viz strany 78 – 81

EDITION 11
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Díky svému uvnitř zaoblenému tvaru a precizně opracovaným hranám je madlo příjemné na dotyk Košík do sprchy s ohrádkou se snadno udržuje a poskytuje dostatek místa pro sprchovací gely, šampóny apod. Mýdelník je vybaven vyjímatelnou miskou 
z křišťálového skla. Ze stejného vysoce jakostního materiálu jsou také ručně foukané sklenky v dvojitém držáku. Jednoduché, důkladně promyšlené 
tvary: pevný držák na ručník a kruhový držák na ručník. Distanční rozpěrka u kruhového držáku slouží k tomu, aby mokré ručníky mohly schnout  
v dostatečné vzdálenosti ode zdi.

Přehled výrobků viz strany 78 – 81

EDITION 11
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PLAN a PLAN blue



17

PLAN

Jak puristické jsou tvary těchto armatur, tak 
příjemná je jejich obsluha. Ať už jsou pochro-
mované, v ušlechtilé oceli nebo s povrchovou 
úpravou hliník, skvělý design a nedostižná 
kvalita armatur PLAN na sebe upozorňují  
v každém jednotlivém kusu. Do posledního 
detailu promyšlený design se ostatně pro-
jevuje někdy i zcela nenápadně, například 
velmi snadným čištěním.

Přehled výrobků viz strany 82 – 93
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Komplexní estetika v koupelně je naší vášní – a je také symbolem všech 
produktů KEUCO. Série armatur PLAN blue vyniká proto nejen svým  
bezvadným povrchem a nekompromisní funkčností, ale i důsledně 
uskutečněnou myšlenkou trvalosti: díky zodpovědnému zacházení  
s materiálem a výrobě šetrné k životnímu prostředí, při níž je využíván 
proud z regenerativních zdrojů energie a použitá voda čištěna v našich 
vlastních úpravnách vody. I při každodenním používání pomáhají  
armatury PLAN blue šetřit vodu a energii – například díky omezení 
průtoku na šest litrů za minutu u umývadlových armatur. Nadčasový  
design a dlouhodobá kvalita všech součástí kromě toho zajišťují, že  
jsou armatury PLAN blue investicí, která přetrvá desetiletí. PLAN blue – 
perfektní synergie smysluplnosti a smyslnosti.

Přehled výrobků viz strany 94 – 95

PLAN blue



PLAN
PLAN se přizpůsobí všem Vašim plánům – je to koneckonců nejroz-
sáhlejší koncept pro vybavení koupelen na trhu. Jeho rozmanitost ještě 
znásobují různé varianty povrchů. Vyberte si mezi chrómem, hliníkem 
nebo nerezovou ocelí. Dole dávkovač tekutého mýdla v nejvyšší kvalitě, 
vpravo madlo, držák na ručníky a držák na toaletní papír. 

Přehled výrobků viz strany 82 – 93

20 21



PLAN

Produkty PLAN mají mimořádně dlouhou životnost. A protože nároky na komfort s věkem rostou, lze jim koupelnu 
PLAN v průběhu let přizpůsobovat. Vlevo sprcha se sklopným sedátkem, vpravo nahoře nástěnné opěrné madlo k WC. 
Pod ním háček na ručník a držák se skleničkou z křišťálového skla, které se vyznačují prostou elegancí.

Přehled výrobků viz strany 82 – 93

2322
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ELEGANCE
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Pravé úhly a rovné linie spolu s lehkým zaoblením: ELEGANCE přesvědčuje díky svému výraznému 
klasickému a zároveň modernímu designu. Vlevo madlo a košík na houbu s hygienickou vyjí-
matelnou plastovou vložkou, vpravo páková umyvadlová směšovací armatura – s promyšlenou 
ergonomií a snadnou údržbou.

Přehled výrobků viz strany 96 – 103

ELEGANCE
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Možnosti řešení à la carte: rovněž sprchové jednotky lze pružně přizpů-
sobit vašim představám. Neboť v pestrosti spočívá svoboda možných 
ztvárnění. A ta k sérii ELEGANCE vždy patří. Postupně nastavitelná ruční 
sprcha nabízí různé druhy proudu. Harmonická barevná hra chrómu a 
lesklého bílého kotouče sprchy přímo vybízí ke sprchování.

Přehled výrobků viz strany 96 – 103

ELEGANCE

2928
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Široký sortiment ELEGANCE sahá až po pochromovanou bidetovou armaturu. Na této straně 
zásobník na vlhčené ubrousky s porcelánovou nádobkou, uzavřený držák na toaletní papír, 
dole klozetová souprava se štětkou, s pochromovaným krytem a komfortní obsluhou.

Přehled výrobků viz strany 96 – 103

ELEGANCE

3130
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EDITION 300
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EDITION 300

Rozmanitost variant armatur EDITION 300 nabízí obrovskou volnost při projektování. Například sprchové směšovací 
armatury existují v provedení na zeď nebo pod omítku, jako páková směšovací armatura nebo termostatická  
baterie. Dole je stojánková umyvadlová armatura. Neviditelná, ale o to užitečnější: vnitřní keramická kartuše s 
teplotní zarážkou.

Přehled výrobků viz strany 104 – 107
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EDITION 300

Design EDITION 300 nachází vlastní výraz 
u doplňků: v nejkrásnější symetrii se zde 
spojuje kruhový obrys a přímá linie do  
jednoduchých, vysoce funkčních tvarů. 

Přehled výrobků viz strany 104 – 107
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EDITION Palais

39



EDITION Palais

EDITION Palais se pohybuje mezi klasickou 
elegancí a moderní střízlivostí. To je znát 
i na armaturách a doplňcích. Typické pro  
KEUCO: armatury se dodávají v rozmanitých 
variantách pro všechna myslitelná řešení 
umyvadla, sprchy a vany.

Přehled výrobků viz strany 108 – 109
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EDITION Palais

Charakteristický profil EDITION Palais kopírují odrazy světla. Ve směru hodinových ručiček: 
držák na ručníky a kruhový držák na ručníky, mýdelník s bílou porcelánovou miskou,  
držák s bílým porcelánovým pohárkem.

Přehled výrobků viz strany 108 – 109
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Doplňky

45



ALEA

Výrazným základem série ALEA je kovová krychle nástěnného upevnění. V kombinaci s oblouko-
vitými tvary a plochými kovovými pásy působí její design lehce a moderně. Dole miska na mýdlo, 
vpravo háček na ručníky, kruhový držák na ručníky a držák se skleničkou z matného křišťálového 
skla.

Přehled výrobků viz strany 110 – 111

4746
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AMARO je rozsáhlá série doplňků, jejíž charakter určuje pohrávání  
s oblými tvary. Vpravo dávkovač tekutého mýdla ve spirálovitém držá-
ku. Na této stránce: mýdelník s miskou z pravého křišťálového skla, 
kruhový držák na ručníky a univerzální polička s mřížkou a skleněnou 
deskou.

Přehled výrobků viz strany 112 – 113

AMARO

48 49



50

Elegance z kruhových a kulovitých tvarů: svými nástěnnými růžicemi 
dodávají doplňky ASTOR koupelně aristokratický lesk. Vlevo: pochro-
movaný kruhový držák na ručníky. Vpravo: dávkovač tekutého mýdla 
z matovaného mléčného skla, mýdelník s miskou z křišťálového skla, 
držák se skleničkou z křišťálového skla a držák na toaletní papír  
s krytem.

Přehled výrobků viz strany 114 – 115

ASTOR

5150



Městský švih s nepřekonatelným poměrem 
ceny a užitné hodnoty: CITY.2 přináší do 
koupelny věcnou eleganci. Díky velké rozma-
nitosti výrobků splňuje tato série nejrůznější 
požadavky. Vpravo je dávkovač tekutého 
mýdla, na této straně miska na mýdlo a  
kruhový držák na ručník.

Přehled výrobků viz strany 116 – 117

CITY.2
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Sérii CLEO firmy KEUCO vytvořil světoznámý italský architekt a designér 
Matteo Thun. Nechal se inspirovat pohybem vody, jejíž živou dynamiku 
přenesl na doplňky této série – zjevné je to u kruhového držáku na 
ručník vlevo. Vpravo klozetová souprava se štětkou, nad ní kovová 
miska na mýdlo zpracovaná z jednoho kusu a dávkovač tekutého mýdla 
z matovaného mléčného skla.

Přehled výrobků viz strany 118 – 119

CLEO
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Navzdory svému názvu je kolekce SOLO vyspělým orchestrem s širokou 
paletou produktů. Osamocený je tu nanejvýš příznivý poměr ceny a 
užitné hodnoty. Kvartet tu tvoří miska na mýdlo, držák na toaletní papír, 
dvojitý držák na skleničky a kruhový držák na ručník.

Přehled výrobků viz strany 120 – 121

SOLO

5756



Celý vesmír doplňků: univerzální výrobky 
nenechají nesplněné žádné přání, protože 
pro každý požadavek nabízejí vhodné řešení. 
Hodí se pro soukromý i veřejný sektor. Díky 
jejich věcně funkčnímu designu a různým 
variantám je lze harmonicky zakomponovat 
do každé koupelny.

Přehled výrobků viz strany 122 – 126

Univerzální výrobky

5958
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Design a funkčnost dosahují svou ryzí strohostí zcela 
nové dimenze. Držák na osušku a odkládací stolek  
s porcelánovou deskou (vždy zcela na vnější straně)  
lze umístit volně v prostoru, což umožňuje širokou  
architektonickou flexibilitu. Uprostřed: robustní  
čtyřdílné zásobníky pro úschovu drobností, dvojitý držák 
na toaletní papír, toaletní souprava se štětkou a  
dávkovač pěnového mýdla.

Přehled výrobků viz strany 122 – 125

Univerzální výrobky
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Košíky na mýdlo

Potřeby ke sprchování z patřičného košíku: ať již jsou 
namontované v rohu nebo na stěně, ať mají vysoký nebo  
nízký okraj, ať jsou široké nebo úzké – vše, co pění,  
nalezne vhodné místo díky bohaté nabídce košíků na 
mýdlo firmy KEUCO.

Přehled výrobků viz strany 126 – 127

6362



Inovativní světelná technika stojacích kosme-
tických zrcátek, vyvinutá firmou KEUCO,  
jedinečným způsobem spojuje design a funk-
ci. Díky trojnásobnému, popř. pětinásobné-
mu zvětšení se líčení mění v potěšení. Kryt je 
zcela plochý a zároveň zajišťuje optimální 
světelnost. Použity jsou úsporné žárovky  
s dlouhou životností, které snižují potřebu 
energie a dlouhodobě šetří životní prostředí.

Přehled výrobků viz strany 128 – 129

Zrcátko iLook se může stát Vaším stálým průvodcem. Vejde se totiž nejen do  
koupelny, ale i do každé kabelky. Jeho neoslňující světelná technika LED, napáje-
ná bateriemi, a nezkreslující optika splňuje i profesionální nároky. Zrcátko iLook  
nabízí rozmanité možnosti umístění a na přání ho lze objednat i s nástěnnou  
montážní tyčí a dodatečným síťovým adaptérem.

Přehled výrobků viz strana 129

Kosmetická zrcátka

6564



Teď se budete divit: kosmetická zrcátka ve všech variantách. S osvětlením nebo bez osvětlení, modely stojací, nástěnné, různé velikosti 
s nejrůznějšími možnostmi nastaveni. Koneckonců dobře má vypadat nejen Vaše koupelna, ale především Vy sami.

Přehled výrobků viz strany 128 – 129

Kosmetická zrcátka
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TOALET Y PRO HOST Y

69
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U ELEGANCE se myslelo na všechno – i na Vaši návštěvu.
Pro menší toalety pro hosty je vhodné zrcadlo s osvětle-
ním a umyvadlo velikosti S. Vpravo: dávkovač pěnového 
mýdla vytváří jemnou pěnu – působí to luxusně a kromě 
toho se šetří mycí prostředek. Vpravo dole: stejně jako 
větší modely i tato malá skříňka pod umyvadlo poskytu-
je za otočnými dvířky hodně úložného prostoru.

Přehled výrobků viz strany 96 – 103

ELEGANCE
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EDITION 300

Toaleta pro hosty je obzvláštní vizitkou každého domu. 
Se svou vysokou funkčností a stylovou elegancí je 
EDITION 300 nejvhodnější pro to, aby ve Vašich hos-
tech zanechala vynikající dojem. S úzkým, nepříliš 
vystupujícím umyvadlem lze i toaletu pro hosty zařídit 
s dostatečným šarmem. Také držák na ručník a skříňka 
pod umyvadlo s čelním výsuvem a integrovaným otvo-
rem na použité ručníky nabízejí velký komfort pro malé 
prostory.

Přehled výrobků viz strany 104 – 107
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PLAN je celkově nejrozsáhlejší a nejvariabil-
nější kolekce firmy KEUCO. To se projevuje  
i u toalety pro hosty. Míra variability  
kolekce PLAN umožňuje elegantní řešení  
i pro nejmenší místnosti. Kromě toho i zde 
páková směšovací armatura, stojánkový  
ventil a senzorová armatura stanoví měřítka  
z hlediska funkčnosti.

Přehled výrobků viz strany 78 – 87

PLAN

7574



Asymetrické tvary a nezaměnitelné multifunkční tyče: Designový koncept JOLY se při plánování 
osvědčuje jako nanejvýš přizpůsobivý. Tak se stává i malá toaleta pro hosty opravdovým  
klenotem.

Přehled výrobků viz strana 130

JOLY

7776



Držák na osušku
600, 800, 1000 mm

Háček na ručník
47 mm

Madlo
300 mm

Háček na koupací plášť
67 mm

Háček na ručník
dvojitý, 46 mm

622, 822, 1022 mm 322 mm

Držák na ručník 
pevný
vyložení 450 mm

Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla  
skleničkou, ručně foukané

Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z křišťálového, sklo matované, kompletně 
s držákem a pumpičkou pro tekuté mýdlo,  
objem náplně asi 180 ml

Držák na skleničku dvojitý
se skleničkou z křišťálového skla  
skleničkou, ručně foukané

Kruhový držák na ručník

Dvojitý držák
součásti:
1 x sklenička z křišťálového, sklo matované,  
ručně foukané
1 x dávkovač tekutého mýdla (s nádobkou  
z křišťálového, sklo matované)  
kompletně s pumpičkou, 
pro tekuté mýdlo, objem náplně asi 180 ml

Povrch
pochromováno

Přehled výrobků

Miska na mýdlo
s vyjímatelnou miskou
z křišťálového skla 

Držák na toaletní papír
otevřený
pro role široké do 120 mm

Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla, matovaného,  
štětkou s rukojetí a náhradní štětkou

Košík do sprchy
stříbrně eloxovaný hliník/pochromováno

Držák na náhradní role  
toaletního papíru

EDITION 11

Polička
se skleněnou deskou  
vnější rozměr (š x v x h): 
 700 x 120 x 8 mm 
 1050 x 120 x 8 mm 
1400 x 120 x 8 mm

78 79



Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými 
těsnicími kroužky, perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný 
úhel proudu +/- 6°, průtok omezený na 7,6 l/min

Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými 
těsnicími kroužky, kulový kloub, perlátor cache TT M 
18,5 x 1, průtok omezený na 7,6 l/min

Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž
úchyt s 50% omezením průtočného množství,  
bezpečnostní zarážka na 38 °C
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
zabezpečeno proti zpětnému toku

Tříotvorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
3otvorová montáž, keramický ventil pro nastavení 
teploty a ventil pro regulaci množství, perlátor SLIM 
SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu +/- 6° 
průtok omezený na 7,6 l/min

Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,  
perlátor SLIM SSR M 24 x 1, nastavitelný úhel proudu +/- 6° 
průtok omezený na 7,6 l/min, (vhodné základní těleso obj. 
číslo 51116 objednejte prosím zvlášť)

Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

Povrch
pochromováno

Přehled výrobků

EDITION 11

Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

Termostatická armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx THM DN 20 objednejte prosím zvlášť) 

Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku,  
se zabezpečovacím zařízením  
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,  
se zabezpečovacím zařízením, součásti: páka, objímka, 
přepínač a růžice (Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť) 

Termostatická armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C, vrchní sada vhodná pro 
Flexx Boxx THM DN 20, součásti: úchyt, objímka a růžice 
(Flexx Boxx THM DN 20 objednejte prosím zvlášť) 

Sprchová tyč
součásti:
nástěnná tyč 1200 mm
posunovač sprchy,
vyrovnávací podložka na  
obkládačky (5 mm),  
výškové nastavení s úchytem,  
plynule nastavitelný úhel sklonu

Ruční sprcha 
se systémem proti usazování  
vodního kamene, s normálním  
proudem, průtok 12 l/min

Držák na nástěnnou sprchu
pro sprchové hadice s kónickou maticí
použitelné vpravo a vlevo

Držák na nástěnnou sprchu
s napojením hadice
pro sprchové hadice s kónickou maticí
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodná pro všechny podomítkové armatury

Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury,
vyložení 146, 196 mm

Napojení hadice DN 15
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodná pro všechny podomítkové armatury

Páková vanová a sprchová  
směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty a  
ventil pro regulaci množství, perlátor M 28 x 1  
výsuvná tyčová ruční sprcha
zabezpečeno proti zpětnému toku
vyložení 180, 220 mm 
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130  
objednejte prosím zvlášť) 

Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž, vypínací a přepínací ventil  
s keramickými těsnicími kroužky, směšovací ventil  
s keramickými těsnicími  
kroužky, napojení hadice DN 15
(průtok omezený na 12 l/min)
zabezpečeno proti zpětnému toku
rozteč 150 +/- 14 mm 
perlátor M 28 x 1 
průtok asi 23 l/min
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Přehled výrobků

PLANPovrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Povrch
pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Držák na osušku
600, 800 mm

Polička
se skleněnou deskou
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

Háček na ručník
s dorazem pro dveře,  
černým

Háček na ručník

Háček na ručník

Madlo
300 mm

Lišta s háčky
se 4 háčky

Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 300, 455 mm

Kruhový držák na ručník
velké provedení

Kruhový držák na ručník 
malé provedení

Univerzální polička
s deskou z křišťálového skla
210 x 115 mm
 

Miska na mýdlo 
s miskou z křišťálového skla

Dávkovač tekutého mýdla stojací
objem náplně: asi 250 ml

Dávkovač tekutého mýdla nástěnný
objem náplně: asi 250 ml

Dávkovač tekutého mýdla 
křišťálové sklo matované   
objem náplně: asi 250 ml 

Dávkovač tekutého mýdla zápustný
pro zabudování do umyvadla
nebo umyvadlové desky

Dávkovač tekutého mýdla
objem náplně: asi 1,1 l

Dávkovač tekutého mýdla
senzorové ovládání,
objem náplně: asi 0,8 l
bateriové napájení, 4 baterie
1,5 V AA nezbytné

Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla

Kosmetické zrcátko BELLA VISTA
nástěnný model, s osvětlením,
na přání s připojením k síti
nebo s dodatečnou zástrčkou a spirálo-
vým kabelem,
3násobné zvětšení, 1 x 8 W LED
Ø 218 mm

Kosmetické zrcátko BELLA VISTA
stojací, s osvětlením,
se síťovým kabelem (1,70 m),
3násobné zvětšení, 1 x 8 W LED
Ø 218 mm

Stolička
vhodná i do mokrého prostoru 

Kosmetické zrcátko
na kloubovém rameni, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 190 mm

Dávkovač pěnového mýdla
mléčné sklo matované
objem náplně: asi 250 ml
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)

651 mm, 851 mm

350 mm

221 mm221 mm

356 mm

254 mm
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PLAN

Nástěnné madlo ke klozetu*
instalované napevno, opěrná plocha potažená plastem,
s odnímatelným držákem na toaletní papír (se zarážkou rolí)
vyložení: 700/850 mm

Přehled výrobků

Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Povrch
pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Držák na náhradní role toaletního papíru Držák na toaletní papír
s krytem
pro role široké 100/120 mm

Držák na toaletní papír
uzavřený, zajištěný proti krádeži
pro role široké 100/120 mm

Vysoušeč vlasů
s nástěnným upevněním, 230 V
vybavení:
•  síťový spínač s kontrolkou 

na nástěnném upevnění
• 3 teplotní stupně do max. 1800 W
• 2 rychlostní stupně
• tlačítko pro studený vzduch
• ochrana proti přehřátí

Popelník
s ohnivzdornou
miskou, zajištěný proti krádeži

Klozetová souprava se štětkou
s vyjímatelnou
plastovou vložkou, štětkou s rukojetí
a náhradní štětkou

Držák na toaletní papír
otevřený
pro role široké 100/120 mm

Klozetová souprava se štětkou
s plastovou vložkou, štětkou s prodlouženou rukojetí
a náhradní štětkou

Nástěnné svítidlo
s krytem z mléčného skla  
matovaného a žárovkami
(2 x 40 W E14)

Klozetová souprava se štětkou
s vyjímatelnou
plastovou vložkou, štětkou s rukojetí
a náhradní štětkou

Hygienický odpadkový koš
závěsný
objem: 3 l

Zásobník na papírové  
ručníky

Odpadkový koš 
závěsný
objem: 30 l

Držák na několik rolí toaletního papíru
montáž vodorovně nebo svisle
pro 2 role, pro role široké 100/120 mm

Držák na několik rolí toaletního papíru
montáž vodorovně nebo svisle
pro 3 role, pro role široké 100/120 mm

Sklápěcí madlo k umyvadlu
sklopné nahoru, provedení se zpomalením,
opěrná plocha potažená plastem,
vyložení: 650 mm

Nástěnné madlo k umyvadlu
instalované napevno, opěrná plocha potažená 
plastem,
vyložení: 450/650 mm

Sklápěcí madlo ke klozetu*
sklopné nahoru, provedení se zpomalením,
opěrná plocha potažená plastem,
s odnímatelným držákem na toaletní papír (se zarážkou rolí)
vyložení: 700/850 mm

*K dodání rovněž se zabudovaným dálkovým spouštěním splachování, vhodné pro výrobky firem Geberit a Viega.

Krycí deska
pro upevňovací otvory
sklápěcích a nástěnných madel

Upínací úhelník
pro dálkové spouštění splachování
Grohe/Dal (obj. číslo 37559 000)
k upevnění na sklopná madla a nástěnná
madla ke klozetu

284 mm
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Povrch
pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Nabízené barvy sprchových závěsů
režná
PLAN uni

bílá
PLAN uni/PLAN maxxi

světle šedá
PLAN uni

*Poznámka ke zpracování: po straně lemované, 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.

360 mm

PLAN

Přehled výrobků

Zádová opěrka
k použití u klozetu,
součásti: nástěnná tyč
(600 mm) a zádová opěrka
černošedá nebo světle šedá

Sklápěcí sedátko
pro nástěnnou montáž, sedátko sklopné nahoru,  
sedací plocha široká 360 mm,  
černošedá nebo světle šedá

Sklápěcí sedátko se zádovou opěrkou
pro nástěnnou montáž, sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha široká 360 mm, sedací plocha a zádová 
opěrka černošedá nebo světle šedá

Sklápěcí sedátko se zádovou opěrkou
pro zavěšení na přídržná madla a sprchová
a vanová madla, sedátko sklopné nahoru,
sedací plocha široká 360 mm,  
sedací plocha a zádová opěrka
černošedá nebo světle šedá

Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vpravo a 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

Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vpravo a vlevo
umístění sprchové tyče 
před montáží libovolné
 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

Sprchové madlo se sprchovou tyčí
kompletně s držákem na sprchu
umístění sprchové tyče 
před montáží libovolné
 600 x 1100 mm
 900 x 1100 mm
 1100 x 1100 mm

Madlo
pro vodorovnou nebo svislou montáž
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

Zahnuté madlo 90°
použitelné vpravo a vlevo
300 x 600 mm

Zahnuté madlo 90°
k použití jako sprchová tyč
kompletně s držákem na sprchu
použitelné vpravo a vlevo
400 x 1100 mm

Sprchové a vanové madlo
použitelné vpravo a vlevo
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

Sprchová tyč
kompletně 
s držákem na sprchu
900, 1100 mm

Zahnuté madlo 135°
pravé a levé provedení
300/400 mm
 

Držák na toaletní papír
pro montáž na zahnutá madla

Držák na sprchu
pro sprchovou tyč, výškově nastavitelný

Sprchový závěs PLAN uni*
100% trevira, 80 g/m², nepropustný, fungicidní, antibakte-
riální, antistatický, kalandrovaný, možnost praní při 30 °C, 
možnost dezinfekce při 60 °C (první sražení 1 – 2%),
možnost žehlení (první sražení 3 – 5%), ověřeno na
škodlivé látky
podle Öko-Tex-Standard 100
barvy: bílá, režná, světle šedá
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

Sprchový závěs PLAN Flame CS*
nesnadno vznětlivý podle DIN 4102/B1
100% trevira, 80 g/m², nepropustný, fungicidní, anti-
bakteriální, antistatický, kalandrovaný, možnost praní 
při 30 °C, možnost dezinfekce při 60 °C (první
sražení 1 – 2%), možnost žehlení (první sražení
3 – 5%), ověřeno na škodlivé látky
podle Öko-Tex-Standard 100
barva: barva bílé vlny
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 2000, 3000 mm

Sprchový závěs PLAN maxxi*
100% polyester, 75 g/m², nepropustný, fungicidní,
antibakteriální, možnost praní při 30 °C (první
sražení 3%), možnost žehlení (první sražení
3 – 5%), ověřeno na škodlivé látky
podle Öko-Tex-Standard 100
barva: bílá
délka: 1800, 2000 mm
šířka: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

barva bílé vlny
PLAN Flame CS

464 mm

764 mm

382 mm, 482 mm, 582 mm,
682 mm, 782 mm, 882 mm,
982 mm, 1082 mm, 1182 mm
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*Poznámka ke zpracování: po straně lemované, zesíle-
ný 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.

PLAN

Přehled výrobků

Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Povrch
pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Ochrana proti postříkání vodou
pro zavěšení na přídržná madla  
a sprchová a vanová madla
kompletně se sprchovým závěsem PLAN maxxi  
(670 x 800 mm)

Sprchový závěs PLAN*
všechny rozměry na zakázku
uveďte prosím materiál, barvu,
délku a šířku

Stropní opěra (sada)
součásti:
1 x nástěnné upevnění
1 x tyč pro sprchový závěs
1 x spojovací díl
300 – 800 mm

Sada sprchových tyčí
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm,
součásti:
2 x nástěnné upevnění
2 x tyč pro sprchový závěs 900 mm
1 x tyč pro sprchový závěs 800 mm
2 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové 
vaničky
3 x 10 závěsových kroužků bílých

na přání rovněž
se 2 sprchovými závěsy PLAN maxxi bílými

Sada sprchových tyčí
pro čtvercovou sprchu 1200 x 1200 mm,
součásti:
2 x nástěnné upevnění
2 x tyč pro sprchový závěs 1100 mm
1 x tyč pro sprchový závěs 1000 mm
2 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové 
vaničky
3 x 10 závěsových kroužků bílých

na přání rovněž
se 2 sprchovými závěsy PLAN maxxi

Sada sprchových tyčí
pro čtvercovou sprchu 1000 x 1000 mm,
součásti:
2 x nástěnné upevnění
2 x tyč pro sprchový závěs 900 mm
1 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové 
vaničky
2 x 10 závěsových kroužků bílých

na přání rovněž
se sprchovým závěsem PLAN maxxi bílým

Sada sprchových tyčí
pro čtvercovou sprchu 1200 x 1200 mm,
součásti:
2 x nástěnné upevnění
2 x tyč pro sprchový závěs 1100 mm
1 x trubkové koleno 90° pro čtvercové sprchové 
vaničky
2 x 10 závěsových kroužků bílých

na přání rovněž
se sprchovým závěsem PLAN maxxi bílým

Sada sprchových tyčí
pro čtvercovou sprchu 800 x 800 mm,
součásti:
3 x nástěnné upevnění
2 x tyč pro sprchový závěs 700 mm
1 x  trubkové koleno 90° pro čtvercové  

sprchové vaničky
1 x stropní opěrka 400 mm
1 x spojovací díl
2 x 10 závěsových kroužků bílých

na přání rovněž
se sprchovým závěsem PLAN uni bílým

Sada sprchových tyčí
pro čtvercovou sprchu 900 x 900 mm,
součásti:
3 x nástěnné upevnění
2 x tyč pro sprchový závěs 800 mm
1 x  trubkové koleno 90° pro čtvercové  

sprchové vaničky
1 x stropní opěrka 400 mm
1 x spojovací díl
2 x 10 závěsových kroužků bílých

na přání rovněž
se sprchovým závěsem PLAN uni bílým

Sada sprchových tyčí
pro čtvrtkruhovou sprchu 900 x 900 mm,
součásti:
3 x nástěnné upevnění
2 x tyč pro sprchový závěs 300 mm
1 x  trubkové koleno 90° pro čtvrtkruhové  

sprchové vaničky
1 x stropní opěrka 400 mm
1 x spojovací díl
2 x 10 závěsových kroužků bílých

na přání rovněž
se sprchovým závěsem PLAN uni bílým

Nástěnné upevnění
s krytem

Nástěnné upevnění
s krytem, pro šikmé střechy
plynule nastavitelné od 10 do 80°

Závěsový kroužek
černý nebo bílý

Trubkové koleno 90°
pro čtvercové sprchové vaničky

Trubkové koleno 90°
pro čtvrtkruhové sprchové 
vaničky

Spojovací díl
černošedý nebo pochromováno

Tyč pro sprchový závěs
300 –2000 mm

Spojovací trubka

Nabízené barvy sprchových závěsů
režná
PLAN uni

bílá
PLAN uni/PLAN maxxi

světle šedá
PLAN uni

barva bílé vlny
PLAN Flame CS
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PLAN

Přehled výrobků

Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Povrch
pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,  
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní 
zarážkou

Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, pro 
otevřené ohřívače vody, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou

Páková umyvadlová směšovací armatura
bez odtokové soupravy s táhlem, středně velké
provedení, 1otvorová montáž, keramická kartuše  
s teplotní zarážkou

Senzorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová 
montáž, modulární monoblok bez podstavce, infračerve-
ná senzorika (automatické nastavení), nastavitelná doba 
doběhu (baterie 6 voltů lithium DL 223 A)

Senzorová umyvadlová armatura
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
modulární monoblok bez podstavce, infračervená 
senzorika (automatické nastavení), nastavitelná doba 
doběhu (napájení ze sítě 230 V)

Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
90° vrchní díl s keramickými těsnicími kroužky

Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou

Páková sprchová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou

Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice

Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha

Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž, úchyt s 50% omezením  
průtočného množství, bezpečnostní zarážka na 38 °C
zabezpečeno proti zpětnému toku

Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku, s keramickým uzavíracím venti-
lem, vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
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PLAN

Přehled výrobků

Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

Povrch
pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník

Sprchová jednotka,
součásti: 
• talířová sprcha s dešťovým proudem
nebo
• hlavová sprcha s perlátorovým proudem
• tyčová ruční sprcha
• sprchová hadice 1600 mm
•  držák na sprchu, v úhlu sklonu nastavitelný

Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou  
maticí

Napojení hadice 
pro všechny podomítkové  
armatury

Hlavová sprcha 
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
vyložení: 300, 450 mm

Hlavová sprcha s napojením  
na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým  
ramenem průtokové množství  
omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

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

Sprchová hadice
1250, 1600, 2000 mm

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

Sprchová tyč,
součásti:
• nástěnná tyč, 800 mm
• posunovač sprchy
•  vyrovnávací vložka  

na obkládačky

851 mm

Vanová vpusť
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 135, 185 mm

Páková vanová směšovací armatura
pro montáž do prostoru,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zarážkou, kompletně s tyčovou ruční sprchou
a sprchovou hadicí
1250 mm
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Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

Sprchová směšovací armatura s hlavovou sprchou
pro nástěnnou montáž,  
keramický uzavírací a přepínací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
hlavová sprcha výkyvná, ø 180 mm, průtokové množství  
omezeno na 9 l/min, ruční sprcha s normálním, jemným  
a masážním proudem, s posunovačem sprchy, držákem  
sprchy a sprchovou hadicí (1600 mm),
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/-14 mm
šířka: 310 mm
výška: 1192 mm
vyložení: 104 mm

Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 138, 188 mm

Sprchová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž
keramický uzavírací ventil, směšovací ventil s  
keramickými těsnicími kroužky, napojení hadice DN 15,  
průtokové množství omezeno na 12 l/min,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 311 mm
vyložení:  104 mm

Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice a 
nastavitelné prodloužení 
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte prosím zvlášť) 

Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 800 mm
• posunovač sprchy
•  vyrovnávací podložka na obkládačky
výška:  850 mm
vyložení: 67 mm

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

Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury

PLAN blue

Přehled výrobků

Povrch
pochromováno

Hlavová sprcha 
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
vyložení: 300, 450 mm

Hlavová sprcha s napojením  
na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým  
ramenem průtokové množství  
omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou  
maticí

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

Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní
zarážkou, průtokové množství omezeno na 6 l/min.
výška:  161 mm
vyložení:  144 mm

Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou,  
průtokové množství omezeno na 6 l/min.
výška:  136 mm
vyložení:  138 mm

Páková vanová směšovací armatura DN15
pro nástěnnou montáž
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky, 
keramický uzavírací a přepínací ventil,
napojení hadice DN 15,  
průtokové množství omezeno na 12 l/min.,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 310 mm
vyložení:  222 mm 

Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

Sprchová hadice
1250, 1600, 2000 mm
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ELEGANCE Povrch
pochromováno

Přehled výrobků

Držák na osušku
400, 600, 800, 1000 mm

Polička
s křišťálovou nebo skleněnou deskou
360 x 131 x 10 mm
600 x 131 x 10 mm
700 x 131 x 10 mm
950 x 131 x 10 mm

Háček na ručník
34 mm

Háček na ručník
59 mm

Háček na župan
82 mm

Madlo
300 mm

Háček na ručník
dvojitý

Držák na ručník
dvojramenný, výkyvný 
vyložení: 450, 340 mm

Kruhový držák na ručník 
205 mm

Polička na ručníky
620 mm

Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem (2 x 500 ml),
na přání se dodává rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93, 161 mm

Dávkovač pěnového mýdla
nádobka z mléčného skla  
matovaného,
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 220 ml

Dávkovač pěnového mýdla 
stolní model
nádobka z mléčného skla  
matovaného,
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 220 ml

Dávkovač tekutého mýdla
nádobka plastová matovaná,
objem náplně: asi 180 ml

Dávkovač tekutého mýdla
nádobka z křišťálového skla matovaného,
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 180 ml

Dávkovač tekutého mýdla
nádobka z mléčného skla  
matovaného,
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 220 ml

Dávkovač tekutého mýdla, 
stolní model 
nádobka z mléčného skla 
matovaného,
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 220 ml

435 mm, 635 mm,
835 mm, 1035 mm

335 mm

240 mm
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Košík na houbu 
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou 

Rohový košík na houbu 
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou 

Miska na mýdlo
s vyjímatelnou miskou 
z křišťálového skla matovaného

Kosmetické zrcátko 
nástěnný model, s osvětlením, 
s připojením do sítě nebo s přídavnou  
zástrčkou a spirálovým kabelem, 
5násobné zvětšení, 
1 x 8wattová úsporná žárovka, Ø 207 mm

Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla matovaného

Držák na toaletní papír
s krytem, pro role široké do 120 mm 

Držák na toaletní papír 
otevřený, pro role široké do 120 mm 

Stolička 
pochromováno, ořechová dýha
není vhodná do sprchy

Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálového skla
matovaného, se štětkou s rukojetí 
a náhradní štětkou

Klozetová souprava se štětkou
s krytem, neprůsvitnou plastovou
nádobkou, štětkou s rukojetí a 
náhradní štětkou

Držák na náhradní 
role toaletního papíru

Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou bílou

Kosmetické zrcátko
stojací model, s osvětlením 
s napájecím kabelem (1,70 m), 
5násobné zvětšení, 
1 x úsporná žárovka 8 W, Ø 207 mm

Miska na mýdlo, stolní model 
s vyjímatelnou miskou 
z křišťálového skla matovaného

Držák na skleničku,  
stolní model 
kompletně se skleničkou  
z křišťálového
skla matovaného

Povrch
pochromováno

Přehled výrobků

ELEGANCE 
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ELEGANCE Povrch
pochromováno

Přehled výrobků

Zrcadlo s osvětlením
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem,  
výstup světla jako osvětlení zrcadla a  
místnosti, samostatné zapínání, skrytý  
vypínač, zářivky  
(2 x 14 W T5)/ 700 x 820 x 66 mm
(2 x 21 W T5)/ 950 x 705 x 66 mm
(2 x 28 W T5)/1300 x 705 x 66 mm

Křišťálové zrcadlo 
s celoobvodovou fasetou 
 360 x 635 mm
 700 x 750 mm
 950 x 635 mm
 1300 x 635 mm

Zrcadlo s osvětlením
osvětlení vertikální, čelní stěna se zrcadlem, výstup světla jako osvětlení zrcadla  
a místnosti, samostatné zapínání, skrytý vypínač, zářivky (4 x 14 W T5)
 700 x 635 x 66 mm
 950 x 635 x 66 mm
 1300 x 635 x 66 mm 

Nástěnné svítidlo
pro vodorovnou nebo svislou  
montáž, čelní stěna se zrcadlem, výstup světla 
po obou stranách, samostatné zapínání přes 
osvětlení místnosti, zářivky
(2 x 14 W T5)/700 x 70 x 66 mm
(2 x 21 W T5)/950 x 70 x 66 mm

Zrcadlo s osvětlením 
osvětlení horizontální, čelní stěna se zrcadlem, 
výstup světla jako osvětlení zrcadla a místnosti, 
samostatné zapínání, skrytý vypínač
zářivka (1 x 24 W)
360 x 705 x 66 mm Páková umyvadlová směšovací armatura

s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu/bez 
soupravy, 1otvorová montáž, směšovací kartuše 
s keramickými těsnicími kroužky

Páková umyvadlová směšovací armatura
velké provedení
s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu/bez 
soupravy, 1otvorová montáž, směšovací kartuše 
s keramickými těsnicími kroužky

Prodloužení pro pákovou umyvadlovou
směšovací armaturu
vhodné pro pákové umyvadlové směšovací armatury 
51602, 51604 a 51608
výška: 90 mm

Upozornění: Pákovou umyvadlovou směšovací armaturu 
je nutné objednat zvlášť!

Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,  
90° vrchní díl s keramickými těsnicími kroužky

Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu, 
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými 
těsnicími kroužky

Designový sifon
závit 1 ¼ coulu, ponorná trubka 
140 mm, nástěnná trubka 330 mm,  
růžice Ø 72 mm

Páková vanová a sprchová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraji vany, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky, s automatickým vrace-
ním do polohy vana/sprcha, zápustná ruční sprcha  
s normálním, jemným a masážním proudem

Vanová vpusť DN 20 
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 146, 196 mm

Senzorová umyvadlová armatura 
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž
s rychlomontážním systémem, infračervená senzorika,
manuální zastavení vody kvůli čištění, regulace teploty,
na přání napájení z baterií nebo ze sítě

Senzorová umyvadlová armatura 
bez odtokové soupravy s táhlem,
1otvorová montáž s rychlomontážním systémem,
infračervená senzorika, manuální zastavení vody kvůli 
čištění, bez regulace teploty, na přání napájení z baterií
nebo ze sítě
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Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou  
maticí

Napojení hadice 
pro všechny podomítkové  
armatury

Sprchová hadice
1250, 1600, 2000 mm

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

Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 900 mm
• posunovač sprchy 
• vyrovnávací podložka na obkládačky

Páková vanová směšovací armatura s hlavovou sprchou 
pro montáž na zeď, směšovací kartuše  
s keramickými těsnicími kroužky, s automatickým vrace-
ním do polohy vana/sprcha, hlavová sprcha výkyvná Ø 180 
mm, ruční sprcha s normálním, jemným a masážním prou-
dem, s držákem sprchy a sprchovou hadicí (2000 mm)

Páková vanová směšovací armatura s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď, směšovací kartuše s keramickými těsnicími 
kroužky, hlavová sprcha výkyvná Ø 180 mm, ruční sprcha s nor-
málním, jemným a masážním proudem, s držákem sprchy a spr-
chovou hadicí (1600 mm)

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

Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď, směšovací kartuše s keramickými 
těsnicími kroužky, s automatickým vracením do polohy 
vana/sprcha

Páková sprchová směšovací armatura 
pro montáž pod omítku,
vrchní sada vhodná pro Fexx Boxx EHM DN 20 
součásti: páka, pouzdro a růžice

Hlavová sprcha 
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
vyložení: 300, 450 mm

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku, s keramickým uzavíracím venti-
lem, vrchní sada vhodná pro Fexx Boxx THM DN 20, 
součásti: páka, pouzdro a růžice

Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku,
vrchní sada vhodná pro Fexx Boxx EHM DN 20 
součásti: páka, pouzdro, přepínač a růžice

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku, s keramickým uzavíracím a 
přepínacím ventilem, vrchní sada vhodná pro Fexx Boxx 
THM DN 20, součásti: páka, pouzdro, přepínač a růžice

Termostatická baterie pro sprchu 
pro montáž na zeď, úchyt s 50% omezením prů-
točného množství, bezpečnostní zarážka na 38°, 
zajištěno proti zpětnému toku

Termostatická baterie s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď, úchyt s 50% omezením průtočného množství, 
bezpečnostní zarážka na 38°, zajištěno proti zpětnému toku,  
hlavová sprcha s normálním, jemným a masážním proudem,  
s držákem sprchy a sprchovou hadicí (1600 mm)

ELEGANCE Povrch
pochromováno

Přehled výrobků

Hlavová sprcha s napojením  
na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým  
ramenem průtokové množství  
omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,  
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20 –65°
vyložení: 97 mm
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EDITION 300

Přehled výrobků

Povrch
pochromováno

650 mm

Páková umyvadlová směšovací armatura
se sníženou výškou výtokového ramínka, bez odtokové
soupravy s táhlem, 1otvorová montáž, keramická 
kartuše s teplotní zarážkou

Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, vhodná pro
křišťálové zrcadlo/zrcadlo s osvětlením Ø 950 mm,
keramická kartuše s teplotní zarážkou

Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, keramická kartuše
s teplotní zarážkou

Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, keramická kartuše
s teplotní zarážkou

Tříotvorová umyvadlová armatura
provedení s deskou, rozteč 200 mm s odtokovou  
soupravou s táhlem/bez soupravy,
rozteč 300 mm s odtokovou soupravou s táhlem,
3otvorová montáž, 90° vrchní části s keramickými
těsnicími kroužky

Tříotvorová umyvadlová armatura
provedení s růžicemi, s odtokovou soupravou  
s táhlem/bez soupravy, 3otvorová montáž,
90° vrchní části s keramickými těsnicími kroužky

Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou

Držák na osušku
600, 800 mm

Polička
se skleněnou deskou
 650 x 120 mm
 950 x 120 mm
 1250 x 120 mm

Háček na ručník
dvojitý

Kruhový držák na ručník
Ø 210 mm
vyložení: 212 mm

Madlo
300 mm

Držák na ručník
pevný
vyložení: 465, 320 mm

Držák na ručník
pro uložení 
6 ručníků pro hosty
(asi 30 x 50 cm)
výška: 465 mm

Klozetová souprava se štětkou
s nádobkou z křišťálového skla
matovaného a štětkou

Držák na toaletní papír
s krytem

Držák na náhradní role toaletního papíru Nástěnné svítidlo
s krytem z mléčného skla matovaného 
(1 x 40 W)

Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla matovaného

Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z křišťálového skla matovaného
objem náplně: asi 180 ml

Miska na mýdlo
s miskou z křišťálového skla matovaného

Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová 
montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou

Páková umyvadlová směšovací armatura
s prodlouženým výtokovým ramínkem, s odtokovou 
soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž, 
keramická kartuše s teplotní zarážkou

619 mm, 819 mm

319 mm
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Povrch 
pochromováno EDITION 300

Přehled výrobků

Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice

Páková sprchová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou

Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice

Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha

Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč, 800 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací vložka na obkládačky

Sprchová hadice
1250, 1600, 2000 mm

Napojení hadice
vhodné pro všechny podomítkové armatury,
možnost volby – s kulatou nebo hranatou růžicí

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

Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice

Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice

Páková vanová a sprchová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
zapustitelná ruční sprcha

Vanová vpusť
vhodná pro všechny podomítkové armatury,
možnost volby – s kulatou nebo hranatou růžicí
vyložení: 150, 200 mm

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

Hlavová sprcha
se sprchovým ramenem
vyložení: 300, 450 mm

851 mm

Hlavová sprcha 
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
vyložení: 300, 450 mm

Hlavová sprcha s napojením  
na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým  
ramenem průtokové množství  
omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm

Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou  
maticí

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

Hlavová sprcha s napojením  
na strop DN 15
se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm
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EDITION Palais

Upozornění: Konzolu a skleněnou desku
je nutné objednat zvlášť.

Povrch
pochromováno

Přehled výrobků

Miska na mýdlo
kompletně s porcelánovou miskou
bílou

Držák na toaletní papír
s krytem, pro role široké 100/120 mm

Držák na skleničku
kompletně s porcelánovým 
pohárkem bílým

Zásobník na papírové kapesníky
ze strany uzavřený, pro max. 150 kapesníků

Klozetová souprava se štětkou
s krytem, neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradní štětkou

Držák na náhradní role toaletního papíru

Dávkovač tekutého mýdla
porcelánový bílý, kompletně s držákem a pumpičkou 
objem náplně: asi 250 ml

Vanová vpusť
vhodná pro všechny
podomítkové armatury
vyložení: 162, 212 mm

Rohový košík na houbu
porcelánový bílý

Napojení hadice
vhodné pro všechny podomítkové  
armatury

Dvoukohoutková vanová armatura
pro nástěnnou montáž, 90° vrchní části s keramickými 
těsnicími kroužky, s automatickým vrácením do polohy 
vana/sprcha

Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí

Sprchová hadice
1250, 1600, 2000 mm

Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene,  
funkce:
• dešťový proud
• jehličkový proud
• masážní proud

Sprchová tyč,
součásti:
• nástěnná tyč, 900 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací vložka na obkládačky

Držák na osušku
600, 800 mm

Skleněná deska
samostatně, bez zelené hrany
spodní strana bíle, černě nebo krémově lakovaná
700 x 135 mm
950 x 135 mm 

Háček na ručník
dvojitý

Kruhový držák na ručník

Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 457 mm

Kosmetické zrcátko
nástěnný model, s osvětlením,
s připojením do sítě přes přípojnou krabici,
3násobné zvětšení, 1 x 8 W LED
Ø 218 mm

Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,  
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní 
zarážkou

Tříotvorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,  
3otvorová montáž, 90° vrchní části s keramickými 
těsnicími kroužky

Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou

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

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku, s keramickým uzavíracím ven-
tilem, vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

Termostatická baterie
pro montáž pod omítku, s keramickým uzavíracím 
a přepínacím ventilem, vrchní sada  
vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice

Konzola k poličce
bez desky
700, 950 mm

Madlo
300 mm

626 mm, 826 mm

326 mm

Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou bílou
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Povrch
pochromováno

Držák na osušku
600, 800 mm

Polička
se skleněnou deskou, spodní strana matovaná
450 x 120 mm
650 x 120 mm

Háček na ručník
dvojitý

Madlo
300 mm

Kruhový držák na ručník
na přání lze namontovat s otvorem doprava nebo doleva

Držák na ručník
1ramenný, výkyvný
vyložení: 420 mm

Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového
skla matovaného

Nástěnné svítidlo
s difuzérem, mléčné sklo matované
(1 x 60 W E14)

Držák na náhradní role toaletního papíru

Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z křišťálového  
skla matovaného
objem náplně: asi 170 ml

Miska na mýdlo
kompletně s kovovou miskou na mýdlo

Držák na toaletní papír
otevřený, na přání lze namontovat s otvorem 
doprava nebo doleva

Klozetová souprava se štětkou
kompletně s neprůsvitnou plastovou vložkou,
štětkou s rukojetí a náhradní štětkou,
na přání lze namontovat
s otvorem doprava nebo dolevaLišta s háčky

ALEA

Přehled výrobků

392 mm

642 mm, 842 mm
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AMAROPovrch
pochromováno

Povrch dvoubarevný
pochromováno/pozlaceno

Držák na osušku
600, 800 mm

Polička
se skleněnou deskou
450 x 130 mm
650 x 130 mm

Háček na ručník Háček na ručník
dvojitý

Madlo
300 mm

Kruhový držák na ručník Háček na župan Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 448, 300 mm

Univerzální polička
s mřížkou a skleněnou deskou

Kosmetické zrcátko
na nástěnné tyči, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 230 mm

Nástěnné svítidlo
malé provedení,
kryt z mléčného skla  
matovaného,
s halogenovou žárovkou  
(1 x 60 W E14)

Nástěnné svítidlo
velké provedení,
kryt z mléčného skla  
matovaného,
s halogenovou žárovkou  
(1 x 60 W E14)

Košík na houbu

Kosmetické zrcátko
na nástěnné tyči, s osvětlením,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm 

Stropní svítidlo
s krytem z mléčného skla matovaného a kovovým lemem
(1 x 75 W E27)

Miska na mýdlo
pravé a levé provedení,
s miskou z křišťálového skla

Držák na toaletní papír
otevřený

Držák na toaletní papír
s krytem
pro role široké 100/120 mm

Dávkovač tekutého mýdla
pravé a levé provedení,
nádobka z mléčného skla 
matovaného,
objem náplně: asi 160 ml

Držák na skleničku
pravé a levé provedení,
se skleničkou z křišťálového skla

Držák na skleničku dvojitý
se skleničkami z křišťálového skla

Koš na ručníky pro hosty

Držák na náhradní role toaletního papíru

Dekorační sada č. 02
pochromováno, velur chróm, 
pozlaceno

Klozetová souprava se štětkou
s neprůsvitnou plastovou nádobkou nebo
nádobkou z křišťálového skla, štětkou s rukojetí
a náhradní štětkou

Klozetová souprava se štětkou
s krytem, kompletně se štětkou s rukojetí a náhradní štětkou

Přehled výrobků

668 mm, 868 mm

368 mm
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ASTOR

Držák na osušku
600, 800 mm

Polička
se skleněnou deskou
450 x 120 mm
650 x 120 mm

Háček na ručník Háček na župan

Madlo
300 mm

Držák na ručník
1ramenný, pevný
vyložení: 434 mm

Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 465 mm

Košík na houbu Kruhový držák na ručník
Ø 175 mm

Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla

Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z mléčného skla  
matovaného, objem náplně: asi 160 ml

Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z mléčného skla matovaného,
objem náplně: asi 250 ml

Miska na mýdlo
s miskou z křišťálového skla

Držák na toaletní papír
s krytem

Polička na ručníky
šířka: 650 mm

Držák na náhradní role
toaletního papíru

Klozetová souprava se štětkou
kompletně s nádobkou z křišťálové-
ho skla a štětkou

Klozetová souprava se štětkou
s krytem, kompletně se štětkou s rukojetí
a náhradní štětkou

Koš na ručníky pro hosty

Nástěnný dekorační kroužek
pochromováno, pozlaceno

Nástěnný dekorační kroužek
k svítidlu ASTOR
pochromováno, pozlaceno

Kosmetické zrcátko
na nástěnné tyči, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 230 mm

Kosmetické zrcátko
na nástěnné tyči, s osvětlením,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Stropní svítidlo
s krytem z mléčného skla matovaného a kovovým lemem
(1 x 75 W E27)

Nástěnné svítidlo
s krytem z mléčného skla matovaného (1 x 40 W E14)

Povrch
pochromováno

Povrch dvoubarevný
pochromováno/pozlaceno

Přehled výrobků

660 mm, 860 mm

360 mm
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CITY.2Povrch
pochromováno

Držák na osušku
400, 600, 800 mm

Polička
s deskou z křišťálového skla
450 x 120 mm
650 x 120 mm

Miska na mýdlo
s miskou z křišťálového skla nebo akrylátu

Držák na osušku
dvojitý
600 mm

Háček na ručník

Háček na ručník
dvojitý

Kruhový držák na ručník
Ø 192 mm

Madlo
250 mm

Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 430 mm

Držák na skleničku
se skleničkou z křišťálového skla nebo akrylátu

Držák na skleničku dvojitý
se skleničkami z křišťálového skla nebo akrylátu

Držák na toaletní papír
s krytem

Klozetová souprava se štětkou
s neprůsvitnou plastovou nádobkou,
štětkou s rukojetí a náhradní štětkou

Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z křišťálového  
skla matovaného
objem náplně: asi 250 ml

Držák na toaletní papír
otevřený

Držák na náhradní role toaletního papíru

Přehled výrobků

456 mm, 656 mm, 856 mm

306 mm656 mm
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CLEOPovrch
pochromováno

Povrch dvoubarevný
pochromováno/pozlaceno

Držák na toaletní papír
s krytem,
pro role široké 100/120 mm

Držák na náhradní role
toaletního papíru

Dekorační/montážní prvek
k háčku na ručník CLEO
pochromováno, pozlaceno

Klozetová souprava se štětkou
s krytem, kompletně se štětkou
s rukojetí a náhradní štětkou

Držák na toaletní papír
otevřený

Nástěnný dekorační kroužek
pochromováno, pozlaceno

Držák na osušku
600, 800 mm

Polička
se skleněnou deskou
450 x 120 mm
650 x 140 mm

Háček na ručník

Madlo
300 mm

Háček na ručník
dvojitý

Háček na župan

Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 460 mm

Kruhový držák na ručník
otevřený vlevo nebo vpravo

Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

Dávkovač tekutého mýdla
s nádobkou z mléčného skla  
matovaného, objem náplně: asi 160 ml

Miska na mýdlo
pevná, kovové provedení

Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla

Přehled výrobků

401 mm

675 mm, 875 mm
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Držák na osušku
400, 600, 800 mm

Polička
s deskou z křišťálového skla
450 x 120 mm
550 x 120 mm

Háček na ručník

Madlo
300 mm

Háček na ručník Držák na ručník
2ramenný, výkyvný
vyložení: 461 mm
 

Kruhový držák na ručník
Ø 192 mm

Dávkovač tekutého mýdla
nádobka z neprůsvitného plastu matovaného
objem náplně: asi 300 ml

Dávkovač tekutého mýdla
nádobka z mléčného skla matovaného
objem náplně: asi 160 ml

Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

Držák na skleničku
kompletně se skleničkou z křišťálového skla

Držák na skleničku dvojitý
kompletně se skleničkami z křišťálového skla

Držák na toaletní papír
s krytem

Držák na náhradní role  
toaletního papíru

Klozetová souprava se štětkou
kompletně s neprůsvitnou plastovou 
nádobkou a štětkou

Koš na ručníky pro hosty Nástěnné svítidlo
otočné a výkyvné, s krytem z mléčného skla
a halogenovou žárovkou (1 x 60 W B15d)

Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla

Miska na mýdlo
kompletně s miskou z křišťálového skla

Miska na mýdlo
kompletně s akrylátovou miskou

Kosmetické zrcátko
na nástěnné tyči, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 230 mm

Kosmetické zrcátko
na nástěnné tyči, s osvětlením,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

SOLO 

Přehled výrobků 

Povrch 
pochromováno

425 mm, 625 mm,
825 mm

325 mm
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Dávkovač tekutého mýdla
objem náplně: asi 300 ml

Dávkovač tekutého mýdla zápustný
pro zabudování do umyvadla
nebo umyvadlové desky
objem náplně: asi 500 ml

Dávkovač tekutého mýdla stojací
objem náplně: asi 250 ml

Zásobník na hygienické sáčky
ABS plast, pro max. 25 hygienických sáčků
včetně prvního vybavení hygienickými sáčky (25 kusů)

Zásobník na papírové kapesníky
ze strany uzavřený, pro max. 150 kapesníků

Zásobník na papírové kapesníky
ze strany uzavřený, pro max. 150 kapesníků

Univerzální výrobky

Přehled výrobků

Povrch
pochromováno

Dávkovač pěnového mýdla
stojací model s plastovou
vložkou a pumpičkou,
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 150 ml
výška: 195 mm

Držák na skleničku,  
stolní provedení  
kompletně se skleničkou  
z křišťálového
skla matovaného

Miska na mýdlo, stolní provedení 
s vyjímatelnou miskou
z křišťálového skla matovaného

Dávkovač tekutého mýdla,  
stolní provedení 
nádobka z mléčného skla  
matovaného, pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 250 ml

Dávkovač pěnového mýdla,  
stolní provedení 
nádobka z mléčného skla matovaného,
objem náplně: asi 250 ml 

Dávkovač mýdla
pro zabudování do umyvadla nebo umyvadlové desky,
včetně prvního vybavení pěnovým mýdlem (2 x 500 ml),
na přání se dodává rovněž pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 500 ml
výška: 93, 161 mm

Dávkovač pěnového mýdla, stolní 
provedení
nádobka z mléčného skla matovaného,
včetně prvního vybavení
pěnovým mýdlem (2 x 500 ml)
objem náplně: asi 220 ml

Dávkovač tekutého mýdla, 
stolní provedení 
nádobka z mléčného skla 
matovaného, 
pro tekuté mýdlo
objem náplně: asi 220 ml
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Přehled výrobků

Univerzální výrobkyPovrch
pochromováno

Dveřní štítek
symbol Dámy

Dveřní štítek
symbol Páni

Držák na náhradní role  
toaletního papíru

Dveřní štítek
symbol Tělesně  
postižení

Dveřní štítek
symbol Dámy/Páni

Zásobník na vlhčené ubrousky
s porcelánovou nádobkou bílou 

Dvojitý držák na toaletní papír 
pro role široké 100/120 mm

Klozetová souprava se štětkou
stojací, kompletně
se skleněnou vložkou, štětkou  
s rukojetí a náhradní štětkou

Držák na osušku stojací
šířka: 800 mm
výška: 850 mm

Madlo
s miskou na mýdlo a odtokovým žlábkem

Nástěnná polička
s křišťálovými nebo skleněnými deskami
350 x 120 mm
450 x 120 mm
650 x 120 mm

Rohová polička
s deskami z křišťálového skla
délka ramene: 250 mm

Držák na ručník
teleskopický
vyložení: 370 – 570 mm

Kruhový držák na ručník
2ramenný, výkyvný

Polička na ručníky
650 mm

Koš na ručníky pro hostyPolička na ručníky
620 mm

650 mm

Polička na ručníky
3dílná, kompletně s háčkem na ručník, 610 mm

610 mm620 mm

124 125



Povrch
pochromováno

Sklápěcí sedátko
se sedací plochou bílou

Držák na  
vysoušeč vlasů
levý

Držák na  
vysoušeč vlasů
pravý

Odpadkový koš
s vyjímatelnou černou nádobou
objem: 5 l

Vysoušeč vlasů
s nástěnným upevněním, 230 V
vybavení:
•  síťový spínač s kontrolkou 

na nástěnném upevnění
• 3 teplotní stupně do max. 1800 W
• 2 rychlostní stupně
• tlačítko pro studený vzduch
• ochrana proti přehřátí

Košík na mýdlo
132 x 100 x 28 mm

Košík na houbu
200 x 100 x 28 mm

Rohový košík na mýdlo
délka ramene: 127 mm
180 x 115 x 28 mm

Rohový košík na houbu
délka ramene: 170 mm
240 x 170 x 50 mm

Košík na mýdlo
snímatelný, se skrytým upevněním
132 x 105 x 28 mm

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

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

Rohový košík na mýdlo
snímatelný, se skrytým upevněním
délka ramene: 140 mm
197 x 133 x 28 mm

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

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

Stolička
vhodná i do mokrého prostoru 

Univerzální výrobky a košíky na mýdlo

Přehled výrobků

Košík na houbu 
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou 

Rohový košík na houbu 
s vyjímatelnou vložkou
bílou nebo antracitovou 

Prádlová šňůra
kompletně s nástěnným
upevněním, možnost
vytažení do max. délky 2,80 m
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Kosmetické zrcátko   
BELLA VISTA
stojací, s osvětlením,
s napájecím
kabelem (1,70 m),
3násobné zvětšení,  
1 x 8 W LED
Ø 218 mm

Kosmetické zrcátko AMARO
na nástěnné tyči, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 230 mm

Kosmetické zrcátko  AMARO
na nástěnné tyči, s osvětlením,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Kosmetické zrcátko ASTOR
na nástěnné tyči, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 230 mm

Kosmetické zrcátko  ASTOR
na nástěnné tyči, s osvětlením,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Kosmetická zrcátka

Přehled výrobků

Povrch
pochromováno

Kosmetické zrcátko BELLA VISTA
nástěnný model, s osvětlením,
na přání s připojením k síti
nebo s dodatečnou zástrčkou a spirálovým kabelem, 
3násobné zvětšení, 1 x 8 W LED
Ø 218 mm

Kosmetické zrcátko
na dvoukloubovém rameni, s osvětlením,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Kosmetické zrcátko
na dvoukloubovém rameni, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 230 mm

Kosmetické zrcátko ELEGANCE
nástěnný model, s osvětlením, s připojením do sítě 
nebo s přídavnou zástrčkou a spirálovým kabelem, 
5násobné zvětšení, 1 x 8wattová úsporná žárovka
Ø 207 mm

Kosmetické zrcátko iLook
s osvětlením, s napájením bateriemi pro 4 x mignon AA  
(baterie součástí dodávky), 3násobné zvětšení, barva krytu 
bílá příslušenství:
•  pochromovaný kulový kloub pro nástěnnou montáž 

napevno
• přísavka pro upevnění na hladké podklady
• cestovní pouzdro

Kosmetické zrcátko PLAN
na kloubovém rameni, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 190 mm

Kosmetické zrcátko SOLO
na nástěnné tyči, bez osvětlení,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení
Ø 230 mm

Kosmetické zrcátko SOLO
na nástěnné tyči, s osvětlením,
trojrozměrně nastavitelné,
2,5násobné zvětšení, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Kosmetické zrcátko iLook
s osvětlením, na pochromované nástěnné tyči, výškově 
nastavitelné, sklopné a výkyvné, napájení proudem 
se zásuvkovým transformátorem (100 – 240 V) nebo 
podomítkovým transformátorem (230 V), 3násobné 
zvětšení

Kosmetické zrcátko EDITION Palais
nástěnný model, s osvětlením, s připojením do sítě 
přes přípojnou krabici, 3násobné zvětšení, 1 x 8 W LED
Ø 218 mm

221 mm

221 mm

356 mm

max. 
 365 mm

460 mm

460 mm

460 mm

max. 
405 mm

440 mm

440 mm 424 mm

424 mm

Kosmetické zrcátko
stojací model, s osvětlením 
s napájecím kabelem (1,70 m), 
5násobné zvětšení, 
1 x úsporná žárovka 8 W, Ø 207 mm
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JOLYPovrch
pochromováno

Povrch pochromováno/
ušlechtilá ocel kartáčovaná (dekor)

Háček na ručník
dvojitý

Dekorační sada
pochromováno, pozlaceno

Dekorační sada
pochromováno/modrá,
pochromováno/ušlechtilá  
ocel kartáčovaná (dekor)

Páková umyvadlová směšovací armatura
pro umývátko,
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše
s teplotní zarážkou

Stojánkový ventil
pro umývátko,
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
90° vrchní díl s keramickými těsnicími kroužky

Polička na ručníky pro hosty

Miska na potpourri
křišťálové sklo

Umyvadlová sada
se 2 uchyceními pro misku na mýdlo,  
dávkovač tekutého mýdla nebo misku na potpourri

Umyvadlová sada
s 1 uchycením pro misku na mýdlo,  
dávkovač tekutého mýdla nebo misku na potpourri, 
pravé a levé provedení

Klozetová sada
s držákem na toaletní papír, držákem na náhradní
role toaletního papíru a klozetovou soupravou se 
štětkou, pravé a levé provedení

Přehled výrobků

Povrch dvoubarevný
pochromováno/pozlaceno

569 mm 462 mm 890 mm
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Navštivte nás také na internetu na www.keuco.de


