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Sinds de oprichting van het bedrijf in 1953 heeft KEUCO zich ontwikkeld van specialist voor accessoires tot fabrikant van een volledig assortiment badkamers. Samen met internationaal bekende
ontwerpers creëren wij producten met een uitmuntende innovatiegraad en ongeëvenaarde esthetica, waardoor wij regelmatig prestigieuze designprijzen en onderscheidingen winnen. Aan de basis
van dit succes ligt de inzet voor perfectie van de 450 medewerkers van KEUCO die in het familiebedrijf in Hemer en Gütersloh het wereldberoemde merk voor de badkamer dagelijks opnieuw eer
aan doen.
Particuliere klanten en architecten, investeerders en installateurs zijn allen enthousiast over de
accessoires en armaturen van KEUCO. Uitstekende kwaliteit, grote duurzaamheid, het beste materiaal, innovatieve techniek en een spannend ontwerp zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.
Veel plezier bij het inkijken van deze brochure!
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PLAN
Armaturen & Accessoires

6

7

ARMATUREN | PLAN
Zo puur als de vormen zijn, zo aangenaam
zijn de armaturen in gebruik. Verchroomd,
roestvrij staal of met aluminiumfinish: Het
uitstekende ontwerp en de onovertroffen
kwaliteit van de PLAN armaturen zijn in elk
afzonderlijk armatuur terug te vinden. Een
doordacht ontwerp wordt vaak ook heel
onopvallend duidelijk: bijvoorbeeld door het
gemak waarmee het te reinigen is.
Productoverzicht zie bladzijde 84 – 85

8

9

ACCESSOIRES | PLAN
PLAN volgt al uw plannen, het is dan ook het omvangrijkste inrichtingsconcept voor de badkamer. De veelzijdigheid wordt nog eens vergroot
door de verschillende mogelijkheden voor het oppervlak: u heeft de
keuze uit chroom, aluminium en roestvrij staal. Onder lotiondispenser
van zware kwaliteit, rechts handgreep, handdoek- en toiletpapierhouder.
Productoverzicht zie bladzijde 76 – 83
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ACCESSOIRES | PLAN

De producten van PLAN zijn zeer duurzaam en aangezien de eisen op het gebied van comfort door de jaren heen hoger
worden, laat een badkamer van PLAN zich in de loop der tijd hieraan aanpassen: links een douche met klapzitting,
rechtsboven een wandsteun voor de wc. Daaronder, in sobere elegantie, een handdoekhaak en een glashouder met
kristallen glas.
Productoverzicht zie bladzijde 76 – 83
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EDITION 300
Armaturen & Accessoires
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ARMATUREN | EDITION 300

Het grote aantal varianten in de armaturen van de EDITION 300 zorgt voor veel vrijheid bij het
plannen. Zo zijn er bijvoorbeeld douchemengkranen verkrijgbaar als opbouw- en inbouwmodellen,
als eengreeps mengkraan of als thermostaatarmatuur. Hieronder ziet u de vrijstaande wastafelarmatuur. Niet zichtbaar maar zeker nuttig: de inwendige keramische cartouche met temperatuurbegrenzing.
Productoverzicht zie bladzijde 87 – 89

16

17

ACCESSOIRES | EDITION 300

Het ontwerp van de EDITION 300 vindt in
de accessoires een eigen stijl: In de mooiste symmetrie worden hier ronde vormen
en rechte lijnen verbonden met eenvoudige,
zeer functionele vormen.
Productoverzicht zie bladzijde 86
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EDITION Palais
Armaturen & Accessoires
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ARMATUREN | EDITION Palais

De EDITION Palais bevindt zich in een spanningsveld tussen klassieke elegantie en
moderne gereduceerdheid. Dat wordt ook
weerspiegeld door de armaturen en de accessoires. Typisch KEUCO: de armaturen zijn in
vele varianten verkrijgbaar voor alle denkbare
wastafel-, douche- en badoplossingen. Ook
voor het oppervlak heeft u de keuze uit:
chroom of het door onze galvano-afdeling
ontwikkelde palladium zilver met de licht
goudachtige metaalglans.
Productoverzicht zie bladzijde 90 – 91
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ACCESSOIRES | EDITION Palais

Lichtweerspiegelingen vormen het karakteristieke profiel van EDITION Palais. Van links
naar rechts: handdoekhouder en –ring, zeepschaal met wit porseleinen schaaltje, wandhouder met wit porseleinen beker.
Productoverzicht zie bladzijde 90 – 91
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ACCESSOIRES | EDITION Palais

Comfort in de elegantste vorm: armaturen en accessoires
voor het bidet en de wc uit de EDITION Palais. Hieronder:
draaibaar toiletborstelgarnituur met mechanisch openende afdekking. Borstelkop en de kunststof inzet zijn
vervangbaar.
Productoverzicht zie bladzijde 90 – 91
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EDITION Atelier
Armaturen & Accessoires
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ARMATUREN | EDITION Atelier

Rechte lijnen, rechte hoeken, cirkels: uit eenvoudige basisvormen schept EDITION Atelier een eigen esthetica. De functionele
helderheid kenmerkt ook de armaturen en de accessoires. Er
gaat een bijzondere werking uit van de geaccentueerde buisvorm van het armatuur. Links douche-unit en badlakenhouder,
rechts het vrijstaande badarmatuur.
Productoverzicht zie bladzijde 93
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ACCESSOIRES | EDITION Atelier

EDITION Atelier laat de grens tussen woonvertrekken vervagen. Ook de accessoires van Edition zorgen voor een
vloeiende overgang naar de slaapkamer: verchroomde
staande lamp met Chintz-lampenkap en bijzettafel met
porseleinen blad (uiterst rechts). In het midden: vierdelige, zware, stapelbare accessoires voor het bewaren
van kleine spulletjes. Dubbele toiletpapierrolhouder,
toiletborstelgarnituur en zeepschuimdispenser.
Productoverzicht zie bladzijde 92
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Accessoires
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ACCESSOIRES | ALEA

Het metalen blok van de muurbevestiging vormt de markante basis van ALEA. Samen met gewelfde
vormen en vlakke metalen randen zorgt het design voor een lichte, moderne sfeer. Onder
zeepschaaltje, rechts handdoekhaak, handdoekring en de glashouder met mat kristallen glas.
Productoverzicht zie bladzijde 94 – 95
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ACCESSOIRES | AMARO

AMARO is een grote serie accessoires die karakter krijgt door de speelse
omgang met ronde vormen. Rechts de lotiondispenser in de spiraalvormige houder. Op deze pagina: zeepschaaltje met kristallen schaaltje,
handdoekring en universele planchet met randje en kristallijnglasplaat.
Productoverzicht zie bladzijde 96 – 97
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ACCESSOIRES | ASTOR

Elegant cirkel- en kogelvormig: de rozetafwerking van de ASTORaccessoires geven de badkamer een aristocratische uitstraling. Links de
verchroomde handdoekring. Rechts: lotiondispenser van mat opaalglas,
kristallen zeepschaaltje, glashouder met kristallen glas en toiletpapierhouder met deksel.
Productoverzicht zie bladzijde 98 – 99
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ACCESSOIRES | CITY.2

Urban chic met een onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding: CITY.2 zorgt voor zakelijke
elegantie in de badkamer. Dankzij de grote
veelvoud aan producten voldoet de serie aan
vele verschillende eisen. Rechts de lotiondispenser, op deze pagina het zeepschaaltje en
de handdoekring.
Productoverzicht zie bladzijde 100 – 101
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ACCESSOIRES | CLEO

De internationaal bekende Italiaanse architect en ontwerper Matteo
Thun creëerde de KEUCO-Serie CLEO. Hij liet zich inspireren door de
beweging van water, de dynamiek hiervan droeg hij over op de accessoires hetgeen duidelijk te zien is aan de handdoekring links afgebeeld.
Rechts de toiletborstelgarnituur, daarboven het uit één stuk gemaakte
zeepschaaltje van metaal en de lotiondispenser van mat opaalglas.
Productoverzicht zie bladzijde 102 – 103
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ACCESSOIRES | EDITION 100

De rechthoekig gebogen houder laat de accessoires van
de EDITION 100 vrij in de ruimte staan: glas van kristal,
zeepschaaltje en lotiondispenser van mat opaalglas.
Rechts in het midden: de verchroomde handdoekring.
Productoverzicht zie bladzijde 104 – 105
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ACCESSOIRES | EDITION 200

De perfect bewerkte accessoires van de EDITION 200 zien er niet alleen mooi uit maar
voldoen ook aan de hoogste eisen op het gebied van ergonomie en duurzaamheid. Links
de lotiondispenser van mat opaalglas. Boven: zeepschaaltje en handdoekring, beide
verchroomd.
Productoverzicht zie bladzijde 106 – 107
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ACCESSOIRES | ELEGANCE

Als mensen van een bepaald ontwerp maar geen genoeg kunnen krijgen, is er sprake van een
design-klassieker. De collectie accessoires ELEGANCE is na meer dan 40 jaar nog net zo fascinerend. Tijdloos-zakelijk worden hier een aantal van de belangrijkste producten uit de omvangrijke
serie gepresenteerd, van de toiletpapierhouder tot de handdoekring.
Productoverzicht zie bladzijde 108 – 111

50

51

ACCESSOIRES | MANGO

Geen spitse hoeken, geen scherpe randen:
de accessoires van MANGO zijn te herkennen
aan de zachte vormen, zoals bijvoorbeeld bij
de karakteristieke wandhouder. Deze vormgeving is ook te zien bij de handdoekring,
glashouder, zeepschaaltje, lotiondispenserhouder en toiletpapierhouder.
Productoverzicht zie bladzijde 112 – 113
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ACCESSOIRES | SOLO

Ondanks de naam is de collectie SOLO zeer omvangrijk en biedt het
een breed scala aan producten. ‘Alleen’ staat hoogstens voor de gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Kwartet van zeepschaaltje, toiletpapierhouder, dubbele glashouder en handdoekring.
Productoverzicht zie bladzijde 114 – 115
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ACCESSOIRES | Universele artikelen

Het hele universum van de accessoires: de
universele producten laten niks te wensen
over, voor elke wens is er immers een passende oplossing. De producten zijn zowel
geschikt voor privé gebruik als gebruik in
openbare ruimten. Dankzij het zakelijk-functionele design en de verschillende varianten
voegen de producten zich harmonisch naar
elke badkamerinrichting.
Productoverzicht zie bladzijde 116 – 118
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ACCESSOIRES | Zeepmandjes

Douchespullen uit een passende houder: in de hoek
of aan de muur bevestigd, met een hoge of een lage
rand, breed of smal – alles wat schuimt vindt dankzij
de omvangrijke keuze aan zeepmandjes van KEUCO een
passend plaatsje.
Productoverzicht zie bladzijde 119
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ACCESSOIRES | Cosmeticaspiegel

Ook het licht van de BELLA VISTA verblindt
niet maar past vanwege het grote formaat niet
in een handtas. Maar verder is de BELLA VISTA
zeer flexibel: de spiegel is voorzien van een
flexibele arm en er zijn varianten verkrijgbaar
met een directe stroomaansluiting, met een
stroomstekker of als staand model.
Productoverzicht zie bladzijde 120 – 121

De iLook zou uw vaste metgezel kunnen worden; hij past namelijk niet alleen in de
badkamer maar ook in uw handtas. De door een batterij aangedreven, niet-verblindende LED-verlichtingstechniek en het vervormingvrije ontwerp voldoen zelfs aan
professionele eisen. De iLook biedt veel opstelmogelijkheden en naar wens is de
iLook ook met een wandmontagestang en een netaansluiting verkrijgbaar.
Productoverzicht zie bladzijde 120 – 121
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ACCESSOIRES | Cosmeticaspiegel

U zult grote ogen opzetten: cosmeticaspiegels in allerlei varianten. Verlicht of niet-verlicht, staande modellen, wandmodellen, verschillende
afmetingen met diverse verstelmogelijkheden. Tenslotte moet niet alleen uw badkamer er goed uitzien, maar bovendien u zelf ook.
Productoverzicht zie bladzijde 120 – 121
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GASTEN-WC
Armaturen & Accessoires
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GASTEN-WC | EDITION 300

Het gastentoilet is een speciaal visitekaartje voor elk
huis. De EDITON 300, met haar hoge functionaliteit en
stijlvolle elegantie, laat ongetwijfeld een uitstekende
indruk achter bij uw gasten. Dankzij het smalle, nauwelijks uitstekende wastafelformaat kunnen ook gastentoiletten met veel charme worden ingericht. Ook de handdoekhouder en de wastafelonderbouw met frontlades en
geïntegreerde handdoekuitsparing bieden veel comfort
in kleine ruimtes.
Productoverzicht zie bladzijde 86 – 89
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GASTEN-WC | PLAN

PLAN is de omvangrijkste en ook de meest
flexibele KEUCO Collection. Dat wordt ook
duidelijk in de gastenbadkamer. De gevarieerdheid van PLAN maakt elegante oplossingen mogelijk tot in de kleinste ruimten.
Bovendien worden ook hier met de eengreeps
mengkraan, de toiletkraan en het sensorarmatuur maatstaven gesteld voor de functionaliteit.
Productoverzicht zie bladzijde 76 – 85
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GASTEN-WC | JOLY

Asymmetrische vormen en de onmiskenbare multifunctionele stangen: Bij de planning wordt duidelijk dat het designconcept van JOLY een groot aanpassingsvermogen heeft. Zo wordt ook een klein
gastentoilet een echt pronkstuk.
Productoverzicht zie bladzijde 122
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GASTEN-WC | VISIT

Achter de subtiele elegantie van glas en aluminium biedt VISIT verrassende gedetailleerde oplossingen. Zo is
de lotiondispenser elegant in het paneel van de lichtspiegel geïntegreerd. Extra wc-papier en de toiletborstel
kunnen onopvallend worden opgeborgen in de wandbox.
Productoverzicht zie bladzijde 123
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OPPERVLAKKEN

verchroomd

roestvrij staal bv. roestvrijstaalfinish

aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1) bv. aluminiumfinish

palladium zilver

Oppervlakken

bicolor verchroomd/chroom-edelmat

verchroomd/roestvrij geborsteld staal (decor)

bicolor verchroomd/verguld
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verchroomd/blauw
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Oppervlak
verchroomd

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

PRODUCTOVERZICHT | PLAN

Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal-finish

651 mm, 851 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Plankje
met kristallijnen glasplaat
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

Handdoekhaak
met deur buffer, zwart

Handdoekhaak

Lotiondispenser
kristallen glas mat
Inhoud: ca. 250 ml

Inbouw-zeepdispenser
voor inbouw in wastafel
of wastafelplaat

Lotiondispenser
sensor-gestuurd
Inhoud: ca. 0,8 l
op batterijen, 4 batterijen
1,5 V AA nodig

Lotiondispenser
Inhoud: ca. 1,1 l

Handdoekhaak
350 mm

Handgreep
300 mm

Muurrail
voorzien van 4 haken

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 300 mm of 438 mm

Glashouder
met kristallen glas

Productoverzicht

221 mm

221 mm
Cosmeticaspiegel BELLA VISTA
wandmodel, verlicht,
optioneel met stroomaansluiting,
of met extra stekker en spiraalkabel,
Vergrotingsfaktor x 3, 1 x 8 Watt LED
Ø 218 mm

Handdoekring
grote uitvoering

Handdoekring
kleine uitvoering

Universele planchet
met kristalglazen plaat
210 x 115 mm
254 mm
356 mm

Zeepschaal
met kristallen schaaltje
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Lotiondispenser staand model
Inhoud: ca. 250 ml

Lotionsdispenser wandmodel
Inhoud: ca. 250 ml

Kruk
geschikt voor in de natte ruimte

Cosmeticaspiegel
op muurbeugel, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 190 mm

Cosmeticaspiegel BELLA VISTA
staand model, verlicht,
met stroomkabel (1,70 m),
Vergrotingsfaktor x 3, 1 x 8 Watt LED
Ø 218 mm
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Oppervlak
verchroomd

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

Toiletpapier-reserverolhouder

Toiletpapierrolhouder
open vorm
voor 100/120 mm brede rollen

PRODUCTOVERZICHT | PLAN

Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal-finish

Toiletpapierrolhouder
met deksel
voor 100/120 mm brede rollen

Toiletpapierrolhouder
gesloten model, beveiligt tegen diefstal,
voor 100/120 mm brede rollen

Haardroger
met wandhouder, 230 V
Uitvoering:
• Schakelaar met controlelampje
op de wandhouder
• 3 verwarmingsstanden tot max.
1800 watt
• 2 snelheidsstanden
• Knop voor koude lucht
• Beveiliging tegen oververhitting

Asbak
met vuurbestendige grepen,
diefstalveilig

Toiletborstelgarnituur
met uitneembaar kunststof
inzetstuk, borstel met handvat en
reserveborstelkop

Garniture de toilette
avec insert synthétique amovible,
brosse et tête de brosse de rechange

Toiletborstelgarnituur
compleet met inzetstuk van kunststof, borstel met
verlengde handvat en reserveborstelkop

Opklapbare steun wastafel
met kunststof-ommanteling naar boven
wegklapbaar, met rem
Voorsprong: 650 mm

Opklapbare steun wc *
met toiletrolhouder
met kunststof-ommanteling
naar boven wegklapbaar, met rem,
toilethouder met rem, afneembaar
Voorsprong: 700/850 mm

284 mm

Wandlamp
met opaalglas, mat en lampen
(2 x 40 W E14)

Productoverzicht

Hygiene-afvalbak
wandhangend
Inhoud: 3 l

Toiletpapierrolhouder
horizontaal of verticaal monteerbaar,
voor 2 rollen, voor 100/120 mm brede rollen

Afvalbak
wandhangend
Inhoud: 30 l

Toiletpapierrolhouder
horizontaal of verticaal monteerbaar,
voor 2 rollen, voor 100/120 mm brede rollen

Houder voor papieren
handdoeken

Wandsteun wastafel
met kunststofommanteling, vast gemonteerd
Voorsprong: 450/650 mm

Wandsteun WC *
met toiletrolhouder
met kunststof-ommanteling
toilethouder met rem, afneembaar,
vast gemonteerd
Voorsprong: 700/850 mm

Afdekplaat
voor bevestigingsboringen van
opklapbare steunen en wandsteunen

Bevestigingshoek
voor op afstand bedienbaar wc-spoelmechanisme
Grohe/Dal (art.-nr. 37559 000)
voor bevestiging aan opklapbare steunen en
wandsteunen

* ook verkrijgbaar met geïntegreerd elektronisch wc-spoelmechanisme passend bij Geberit en Viega
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Oppervlak
verchroomd

PRODUCTOVERZICHT | PLAN

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

382 mm, 482 mm, 582 mm,
682 mm, 782 mm, 882 mm,
982 mm, 1082 mm, 1182 mm
Rugsteun
voor gebruik in het toilet,
bestaand uit wandstang
(600 mm) en rugsteun in
zwartgrijs en lichtgrijs

764 mm
Handgreep
voor horizontale of verticale montage
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm

464 mm
360 mm
Klapzitting
voor wandmontage, zitje naar boven opklapbaar,
zitvlak 360 mm breed, zitvlak in zwartgrijs of
lichtgrijs

Klpzitting met rugleuning
voor wandmontage, zitje naar boven opklapbaar,
zitvlak 360 mm breed, zitvlak en rugleuning in
zwartgrijs of lichtgrijs

Klapzitting met rugleuning
om in de houdgreep te hangen net als de handkraan
voor douche en bad, zitje naar boven opklapbaar,
zitvlak 360 mm breed, zitvlak en rugleuning
in zwartgrijs of lichtgrijs

Hoeksteun 135°
rechter en linker uitvoering
300/400 mm

Hoeksteun 90°
mogelijkheid om rechts of links te
monteren
300 x 600 mm

Hoeksteun 90°
te gebruiken als douchestang
compleet met handdouchehouder
mogelijkheid om rechts of links te monteren
400 x 1100 mm

Douchestang
kompleet met
handdouchehouder
900, 1100 mm

Productoverzicht

Leverbare kleuren douchegordijnen
wit
PLAN uni/PLAN maxxi

Douchegreep met douchestang
compleet met handdouchehouder
mogelijkheid om rechts of links te
monteren
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

Douche- en badgreep
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm
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Douchegreep met douchestang
compleet met handdouchehouder
mogelijkheid om rechts of links te
monteren
Douchestang voor vrij
positioneerbare montage
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

Douchegreep met douchestang
compleet met handdouchehouder
Douchestang voor vrij
positioneerbare montage
600 x 1100 mm
900 x 1100 mm
1100 x 1100 mm

Handdouchehouder
voor douchestang, in hoogte verstelbaar

Toiletpapierrolhouder
voor montage met de hoeksteunen

ecru
PLAN uni

Douchegordijn PLAN uni *
100% Trevira, 80 g/m², waterdicht,
schimmeldodend, antibacterieel, antistatisch,
gekalanderd, wasbaar op 30 °C,
op 60 °C desinfecteerbaar (krimp 1–2%),
strijken mogelijk (krimp 3 –5%),
getest op schadelijke stoffen volgens
Öko-Tex-Standard 100
Kleuren: wit, ecru of lichtgrijs
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 2000, 3000 mm

lichtgrijs
PLAN uni

wolwit
PLAN Flame CS

Douchegordijn PLAN Flame CS *
zwaar ontvlambaar conform DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m², waterdicht,
schimmeldodend, antibacterieel, antistatisch,
gekalanderd, wasbaar op 30 °C, op 60 °C
desinfecteerbaar (krimg 1–2%), strijken mogelijk
(krimp 3 –5%), gestest op schadelijke stoffen volgens
Öko-Tex-Standard 100
Kleur: wolwit
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 2000, 3000 mm

Douchegordijn PLAN maxxi *
100% Polyester, 75 g/m², waterdicht,
schimmeldodend, antibacterieel,
wasbaar op 30 °C (krimp 3%), strijken
mogelijk (krimp 3 –5%),
getest op schadelijke stoffen volgens
Öko-Text-Standard 100
Kleur: wit
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

* Opmerking voor verwerking: gezoomde zijkanten, verstevigingsband voor ogen in roestvrij staal, afstand van de ogen ca. 20 cm, zoom in roestvrij staal rechts
genaaid, per meter 50 g, compleet met ophangringen, wit.
Opmerking voor de maten: De opgegeven maten zijn de klare gordijnmaten. Wij raden een afstand tot de grond aan van ca. 30 mm aan zodat het douchegordijn niet op
de bodem van het bad of de douchevloer ligt. Afstand tussen het midden van de stang en bovenkant douchegordijn ca. 40 mm. De gordijnbreedte dient ca. 1,3- tot
1,5 keer de lengte van de gordijnstang te zijn.
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Leverbare kleuren douchegordijnen
wit
PLAN uni/PLAN maxxi

ecru
PLAN uni

lichtgrijs
PLAN uni
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wolwit
PLAN Flame CS

* Opmerking voor verwerking: gezoomde zijkanten,
verstevigingsband voor ogen in roestvrij staal, afstand
van de ogen ca. 20 cm, zoom in roestvrij staal rechts
genaaid, per meter 50 g, compleet met ophangringen, wit.
Opmerking voor de maten: De opgegeven maten zijn
de klare gordijnmaten. Wij raden een afstand tot de
grond aan van ca. 30 mm aan zodat het douchegordijn
niet op de bodem van het bad of de douchevloer ligt.
Afstand tussen het midden van de stang en bovenkant
douchegordijn ca. 40 mm. De gordijnbreedte dient ca.
1,3- tot 1,5 keer de lengte van de gordijnstang te zijn.

Douchegordijn PLAN *
alle maten mogelijk als speciale bestelling
A.u.b. vermelden: Materiaal, kleur, klare lengte
en breedte

Douchegordijn
om in de houdgreep
evenals douche- en badhandkraan te hangen
compleet met douchegordijn Plan maxxi (670 x 800 mm)
Wandbevestiging
met afscherming, voor schuine
plafonds traploos verstelbaar
van 10–80 graden

Gordijnring
zwart of wit

Douchegordijnstang
300 –2000 mm

Plafondbevestiging (set)
compleet, bestaande uit:
1 x wandbevestiging
1 x douchegordijnstang
1 x verbindingsstuk
300–800 mm

Wandbevestiging
met afscherming

Verbindingsbuis

Buisbocht 90°
voor rechthoekige douchebakken

Verbindingsstuk
zwartgrijs of verchroomd

Buisbocht 90°
voor kwartronde
douchebakken

Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken 1000 x 1000 mm
bestaande uit:
2 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 900 mm
1 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
2 x gordijnringen, wit

Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken 1200 x 1200 mm
bestaande uit:
2 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 1100 mm
1 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
2 x gordijnringen, wit

Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken 1500 x 1500 mm
bestaande uit:
2 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 1400 mm
1 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
2 x gordijnringen, wit

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Productoverzicht

Verchroomd
oppervlak

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal-finish

Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken 1000 x 1000 mm
bestaande uit:
2 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 900 mm
1 x douchegordijnstang 800 mm
2 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
3 x gordijnringen, wit

Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken 1200 x 1200 mm
bestaande uit:
2 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 1100 mm
1 x douchegordijnstang 1000 mm
2 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
3 x gordijnringen, wit

Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken 1500 x 1500 mm
bestaande uit:
2 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 1400 mm
1 x douchegordijnstang 1300 mm
2 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
3 x gordijnringen, wit

Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken 800 x 800 mm
bestaande uit:
3 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 700 mm
1 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
1 x plafondsteun 400 mm
2 x gordijnringen, wit
1 x verbindingsstuk

Douchegordijnstangenset
voor rechthoekige douchebakken 900 x 900 mm
bestaande uit:
3 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 800 mm
1 x buisbocht 90° voor rechthoekige douchebakken
1 x plafondsteun 400 mm
2 x gordijnringen, wit
1 x verbindingsstuk

Douchegordijnstangenset
voor kwartronde douchebakken 900 x 900 mm
bestaande uit:
3 x wandbevestiging
2 x douchegordijnstang 300 mm
1 x buisbocht 90° voor kwartronde douchebakken
1 x plafondsteun 400 mm
2 x gordijnringen, wit
1 x verbindingsstuk

Optioneel ook met
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN uni wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN uni wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN uni wit verkrijgbaar
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Oppervlak
verchroomd

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish
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Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal-finish

0°70
°

Slangaansluiting
passend bij alle inbouw kranen
1500 - 2200

Handdouchehouder, wandmodel
voor doucheslangen met conische moer

G 1/2˝

Eenhandelmengkraan
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
middelgrote uitvoering, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

185

1200

Eenhandelmengkraan
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
voor warmwaterkraan, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

1047

Eenhandelmengkraan
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche met
temperatuurbegrenzing

851 mm

IR Sensor gestuurde wastafelmengkraan
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, modulaie monoblock zonder
onderbouw, infrarood-sensor (automatische instelling),
doorloop instelbaar (Batterij 6 V Lithium DL 223 A)

IR Sensor gestuurde wastafelmengkraan
zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, modulaie monoblock zonder
onderbouw, infrarood-sensor (automatische
instelling), doorloop instelbaar (netstroom 230 V)

Toiletkraan
zonder trekstangen-afvoergarnituur, 1-gats montage,
90° bovenstuk met keramische afdichtschijven

Handdouche
met antikalksysteem, functies:
• Normale straal
• Soft straal
• Massagestraal

Douchestang
bestaande uit:
• Doucheslang, 800 mm
• Douchegeleider
• Tegelopvulstuk

Productoverzicht

306

300
245

Eenhandel wandmengkraan
voor opbouw montage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing,
met automatische voorziening bad/douche
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Douche-thermostaat
voor opbouw montage, greep met 50%
mengbegrenzing, veiligheidsstop bij 30 °C
met terugstroombeveiliging

Eenhandel wandmengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls omstelling en rozet

Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische stop- en
omstelkraan, kant-en-klaar set passend bij
Flexx Boxx THM DN 20, bestaande uit:
greep, huls en rozet

Doucheslang
1250, 1600, 2000 mm

Baduitloop
passend bij alle inbouw kranen
Voorsprong: 135, 185 mm

419

150 +8
-20
377

Eenhandle douchemengkraan
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische stopkraan,
kant-en-klaar set passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

103

Eenhandle bidetmengkraan
met trekstangen afvoergarnituur, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

Eenhandel douchemengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Aquamove
Thermostaatbatterij voor douche, voor
opbouwmontage,
compleet met:
• hydraulisch verstelbare douchestang
(Verstelbaar 700 mm)
• Handdouche
• Doucheslang 1600 mm
veiligheidsvergrendeling bij 38 °C,
met terugstroombeveiliging
Corpus: aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
Front: Glas wit
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619 mm, 819 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Oppervlak
verchroomd
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Plankje
met kristallijnen glasplaat
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

Handdoekhaak
dubbel

Handdoekring
Ø 210 mm
Voorsprong: 212 mm

Eenhandelmengkraan
met trekstangen-afvoergarnituur, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

Eenhandelmengkraan
met verlengte uitloop, met/zonder trekstangenafvoergarnituur, 1-gats montage, keramische
cartouche met temperatuurbegrenzing

Eenhandelmengkraan
met gereduceerde uitloophoogte, zonder trekstangenafvoergarnituur, 1-gats montage, keramische
cartouche met temperatuurbegrenzing

Handdoekhouder
niet draaibaar
Voorsprong: 465 of 320 mm

Handdoekhouder
voor 6 gastendoekjes
(ca. 30 x 50 cm)

Toiletborstelgarnituur
met kristallen inzet mat
en borstel

Eenhandelmengkraan
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Eenhandelmengkraan
voor opbouwmontage, passend bij
kristallen spiegel/lichtspiegel Ø 950 mm,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

Eenhandelmengkraan
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Wandlamp
met opaalglas mat
(1 x 40 W)

Eenhandelmengkraan
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Tweegreeps wastafelarmatuur
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, 90° bovenstuks met
keramische afdichtschijven

Driegats-wastafelarmatuur
Uitvoering met plaat
Steekmaat 200 mm met/zonder trekstangenafvoergarnituur, Steekmaat 300 mm met
trekstangen-afvoergarnituur, 3-gats montage,
90° bovenstuks met keramische dichtschijven

Zeepschaal
met mat kristallen schaaltje

Driegats-wastafelarmatuur
Uitvoering met rozetten
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
3-gats montage, 90° bovenstuks met
keramische dichtschijven

Eenhandle bidetmengkraan
met trekstangen-afvoergarnituur, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

Tweegreeps-bidetarmatuur
met trekstangen-afvoergarnituur, 1-gats montage,
90° bovenstuks met keramische afdichtschijven

319 mm

Handgreep
300 mm

Productoverzicht

650 mm

Toiletpapierrolhouder
met deksel

Glashouder
met kristallen glas
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Toiletpapier-reserverolhouder

Lotiondispenser
met kristallen glas mat
Inhoud: ca. 180 ml
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Oppervlak
verchroomd

Tweegreeps-douchearmatuur
voor opbouwmontage, 90° bovenstuks met
keramische afdichtschijven

Eenhandel douchemengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boss EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Tweegreeps-badarmatuur
voor opbouwmontage,
90° bovenstuks met keramische afdichtschijven,
met automatische voorziening bad/douche

Eenhandel wandmengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls, omstelling en rozet

Eenhandle douchemengkraan
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Eenhandel douchemengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boss EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Eenhandel wandmengkraan
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing, met automatische
voorziening bad/douche

Eenhandel wandmengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls, omstelling en rozet

Eenhandel wand en douchemengkraan
4-gats badrandmontage, keramische cartouche
met temeratuurbegrenzing, met automatische
voorziening bad/douche, verzinkbare handdouche

Handdouchehouder, wandmodel
voor doucheslangen met conische moer

Doucheslang
1250, 1600, 2000 mm

Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische
stop- en omstelkraan, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische
stop- en omstelkraan, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Slangaansluiting
passend bij alle inbouw kranen

Handdouche
met antikalksysteem, functies:
• Normale straal
• Soft straal
• Massagestraal

Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische
stopkraan, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische
stopkraan, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Baduitloop
passend bij alle inbouw kranen
Voorsprong: 150, 200 mm

Productoverzicht

851 mm

Douchestang
bestaande uit:
• Doucheslang, 800 mm
• Douchegeleider
• Tegelopvulstuk
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626 mm, 826 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

326 mm

40007 010000
Handgreep
300 mm

Handdoekring

Oppervlak
verchroomd

Planchetconsole
zonder planchet
700 mm, 950 mm

PRODUCTOVERZICHT | EDITION Palais

Oppervlak
palladium zilver

Handdoekhaak
dubbel

Glashouder
compleet met wit
porseleinen beker

Box voor vochtige tissues
met wit porseleinen box

Zeepschaal
compleet met wit
porseleinen schaaltje

Kristallijnglasplaat
los, zonder groene rand,
onderkant gelakt
700 x 135 mm
950 x 135 mm
Let op: De console en de glasplaat moeten apart
besteld worden.

Toiletpapierrolhouder
met deksel
voor 100/120 mm brede rollen

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 457 mm

Cosmeticaspiegel
wandmodel, verlicht, met stroomaansluiting
via wandcontactdoos, Vergrotingsfaktor x 3,
1 x 8 Watt LED
Ø 218 mm

Driegats-wastafelarmatuur
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
3-gats montage, 90° bovenstuks
met keramische afdichtschijven

Eenhandle bidetmengkraan
met trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Kleenex-box
aan de zijkant gesloten, voor max. 150 tissues

Toiletpapier-reserverolhouder

Toiletborstelgarnituur
met deksel, inzetstuk van kunststof,
borstel met handvat en reserveborstelkop

Lotiondispenser
wit porselein, compleet met houder en pomp
Inhoud: ca. 250 ml

Productoverzicht

Eenhandelmengkraan
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Douche-thermostaat
voor opbouwmontage, greep met 50%
mengbegrenzing, veiligheidsstop bij 38 °C
met terugstroombeveiliging
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Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische stopkraan,
kant-en-klaar-set passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische
stop- en omstelkraan, kant-en-klaar-set
passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Baduitloop
passend bij alle inbouw kranen
Voorsprong: 162, 212 mm

Tweegreeps-badarmatuur
voor opbouwmontage, 90° bovenstuks
met keramische afdichtschijven, met
automatische voorziening bad/douche

Hoeksponskorf
van wit porselein

Slangaansluiting
passend bij alle inbouw kranen

Handdouchehouder, wandmodel
voor doucheslangen met conische moer

Doucheslang
1250, 1600, 2000 mm

Handdouche
met antikalksysteem, functies:
• Regenstraal
• Naaldstraal
• Massagestraal

Douchestang
bestaande uit:
• Doucheslang, 900 mm
• Douchegeleider
• Tegelopvulstuk
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Oppervlak
verchroomd

Presenteerblad
van porselein
Ø 415 mm
Hoogte: 70 mm

Staande lamp
met lampenkap van sits,
afwasbaar, schakelaar,
aansluitkabel, 3,50 m lang
(voor 3 x 60 W/E27 matt)
Ø lampenkat: 500 mm
Hoogte: 1825 mm

Bijzettafel
porseleinen plaat
Ø 415 mm,
Hoogte: 710 mm

Badlakenhouder staand model
Breedte: 800 mm
Hoogte: 850 mm

Staande wastafelarmatuur
mengtechniek met keramische afdichtschijven,
voor vrijstaande montage, zonder trekstangenafvoergarnituur
Voorsprong: 250 mm, hoogte: 700 mm

Eenhandel badmengkraan
voor vrijstaande montage,
mengcartouche met keramische
afdichtschijven en temperatuurbegrenzing, compleet met
handdoechestang en doucheslang
1250 mm

Productoverzicht

Dubbele toiletpapierrolhouder
voor rolbreedte 100/120 mm

Stapelbare accessoires
bestaande uit:
• 3 houders met plastic
inzetstuk
• 1 deksel/schaal
Ø 103 mm, hoogte:
320 mm (gestapeld)
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Zeepschuimdispenser
staand model,
met plastic binnenkant
en pompje, inclusief proefsetje
vloeibare zeep (2 x 500 ml)
Inhoud: ca. 150 ml

Toiletborstelgarnituur
staand model, compleet met
kristallen inzet mat,
borstel en reserveborstelkop

Thermostatarmatuur
voor inbouwmontage, met keramische stop- en
omstelkraan, kant-en-klaar set passend bij
Flexx Boxx THM DN 20, bestaande uit:
greep, huls en rozet

Eenhandel wandmengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls omstelling en rozet

Douche-unit
bestaande uit:
• Schotelsproeier met regenstraal
of
• Hoofdsproeier met perlatorstraal
• Handdouchestang
• Doucheslang 1600 mm
• Sproeierhouder met verstelbare
hellingshoek
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Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

PRODUCTOVERZICHT | ALEA

Oppervlak
verchroomd

642 mm, 842 mm

Plankje
met kristallijnen glasplaat, onderkant mat
450 x 120 mm
650 x 120 mm

Muurrail

Handdoekhaak
dubbel

392 mm

Handgreep
300 mm

Handdoekhouder
1 lid, draaibaar
Voorsprong: 420 mm

Handdoekring
naar keuze rechts of links geopend monteerbaar

Toiletborstelgarnituur
compleet met inzetstuk van opaak-kunststof,
borstel met handvat en reserveborstelkop
naar keuze rechts of links geopend monteerbaar

Toiletpapier-reserverolhouder

Toiletpapierrolhouder
open vorm
naar keuze rechts of links geopend monteerbaar

Productoverzicht

Zeepschaal
compleet met metalen zeepbakje
Deurplaat
symbool dames

Deurplaat
symbool heren

Glashouder
compleet met kristallen glas mat

Deurplaat
symbool gehandicapten

Wandlamp
met diffuser van mat opaalglas
(1 x 60 W E14)
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Lotiondispenser
met kristallen glas mat
Inhoud: ca. 170 ml
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Oppervlak
verchroomd

668 mm, 868 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Plankje
met kristallijnen glasplaat
450 x 130 mm
650 x 130 mm

Handdoekhaak

Handdoekhaak
dubbel

PRODUCTOVERZICHT | AMARO

Oppervlak bicolor
verchroomd/verguld

Zeepschaal
rechter en linker uitvoering,
met kristallen zeepschaaltje

Toiletpapierrolhouder
open vorm

Toiletpapierrolhouder
met deksel
voor 100/120 mm brede rollen

368 mm

Handgreep
300 mm

Handdoekring

Badjashaak

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 448 mm of 300 mm

Lotiondispenser
rechter en linker uitvoering,
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 160 ml

Glashouder
rechter en linker uitvoering,
met kristallen glas

Dubbele glashouder
met kristallen glazen

Toiletpapier-reserverolhouder

Productoverzicht

Universele planchet
met reling en kristallijnglasplaat

Sponskorf
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Cosmeticaspiegel
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

Wandlamp
kleine uitvoering,
opaal glas mat, met
halogeen gloeilamp
(1 x 60 W E14)

Cosmeticaspiegel
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5,
1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Plafondlamp
met opaal glas mat en metaalomlijsting
(1 x 75 W E27)

Wandlamp
grote uitvoering,
opaal glas mat, met
halogeen gloeilamp
(1 x 60 W E14)

Dekorset Nr. 02
verchroomd, satijnchroom, verguld

Toiletborstelgarnituur
met opaak kunststof of kristallen inzetstuk,
borstel en reserveborstelkop

Toiletborstelgarnituur
met deksel, compleet met opaak kunststof inzet,
borstel en reserveborstelkop

Gastendoekjeskorf
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Oppervlak
verchroomd

PRODUCTOVERZICHT | ASTOR

Oppervlak bicolor
verchroomd/verguld

660 mm, 860 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Plankje
met kristallijnen glasplaat
450 x 120 mm
650 x 120 mm

Handdoekhaak

Handdoekhouder
1 lid, vast
Voorsprong: 434 mm

Sponskorf

Lotiondispenser
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 160 ml

Badjashaak

Toiletpapierrolhouder
met deksel

Handdoekenrek
Breedte: 650 mm

Toiletpapier-reserverolhouder

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 465 mm

Toiletborstelgarnituur
compleet met inzetstuk van
kristalglas en borstel
met handvat

Toiletborstelgarnituur
met deksel, compleet met opaak
kunststof inzet, borstel
en reserveborstelkop

Gastendoekjeskorf

Handdoekring
Ø 175 mm

Glashouder
met kristallen glas

Wanddecorschijf
verchroomd, verguld

Cosmeticaspiegel
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

Cosmeticaspiegel
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Lotiondispenser
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 250 ml

Zeepschaal
met kristallen schaaltje

Plafondlamp
met opaal glas mat en metaalomlijsting
(1 x 75 W E27)

360 mm

Handgreep
300 mm

Productoverzicht
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Wanddecorschijf
bij lamp ASTOR
verchroomd, verguld

Wandlamp
met opaal glas mat,
(1 x 40 W E14)
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PRODUCTOVERZICHT | CITY.2

Oppervlak
verchroomd

456 mm, 656 mm, 856 mm

Badlakenhouder
400 mm, 600 mm, 800 mm

656 mm

Badlakenhouder
dubbel
600 mm

Plankje
met kristallen glasplaat
450 x 120 mm
650 x 120 mm

306 mm

Handdoekhaak

Toiletpapierrolhouder
met deksel

Handdoekhaak
dubbel

Toiletpapierrolhouder
open vorm

Handgreep
250 mm

Toiletpapier-reserverolhouder

Toiletborstelgarnituur
met inzetstuk van opaak kunststof,
borstel en reserveborstelkop

Productoverzicht

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 430 mm

Handdoekring
Ø 192 mm

Glashouder
met kristallen of acryl glas

Zeepschaal
met kristallen of acryl glas

Lotiondispenser
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 250 ml

Doubbele houder
met kristallen of acryl glazen
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Oppervlak
verchroomd

675 mm, 875 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Oppervlak bicolor
verchroomd/verguld

PRODUCTOVERZICHT | CLEO

Plankje
met kristallijnen glasplaat
450 x 120 mm
650 x 140 mm

Handdoekhaak

Toiletpapierrolhouder
met deksel
voor 100/120 mm
brede rollen

Toiletpapierreserverolhouder

Decor- / montage-element
voor handdoekhaak CLEO
verchroomd, verguld

Handdoekhaak
dubbel

Badjashaak

Toiletborstelgarnituur
met deksel, compleet met opaak
kunststof inzet,
borstel en reserveborstelkop

Toiletpapierrolhouder
open vorm

Wanddecorschijf
verchroomd, verguld

Handdoekring
naar keuze rechts of links geopend

Glashouder
compleet met kristallen glas

Zeepschaal
vast, metalen uitvoering

Zeepschaal
compleet met kristallen schaaltje

401 mm

Handgreep
300 mm

Productoverzicht

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 460 mm

Lotiondispenser
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 160 ml
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Oppervlak
verchroomd

352 mm

652 mm, 852 mm

PRODUCTOVERZICHT | EDITION 100

Oppervlak bicolor
verchroomd/chroom-edelmat

Decor- / montage-element
verchroomd,
chroom-edelmat
Badlakenhouder *
600 mm, 800 mm

Handgreep *
300 mm

Plankje *
met kristallijnen glasplaat, onderkant mat
350 x 120 mm
550 x 120 mm
750 x 120 mm

Toiletpapierrolhouder *
met deksel

Toiletpapierreserverolhouder *

Decor- / montage-element
verchroomd, chroom-edelmat
352 mm

Handgreep *
300 mm

Toiletborstelgarnituur
met uitneembaar kunststof
inzetstuk, borstel met handvat en
reserveborstelkop

Handdoekhaak *
dubbel

Toiletpapierrolhouder *
open vorm

Wandlamp
met kristallen glas mat
(1 x 60 W halogeen E14)

Productoverzicht

221 mm

221 mm

Cosmeticaspiegel BELLA VISTA
wandmodel, verlicht,
optioneel met stroomaansluiting,
of met extra stekker en spiraalkabel,
Vergrotingsfaktor x 3, 1 x 8 Watt LED
Ø 218 mm

Handdoekhouder *
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 457 mm

Handdoekring *

Glashouder *
met kristallen glas

356 mm

Lotiondispenser *
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 240 ml
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Zeepschaal *
met kristallen schaaltje

Sponskorf *

* Afbeelding met decor-montage-element Art.-nr. 10091

Cosmeticaspiegel BELLA VISTA
staand model, verlicht,
met stroomkabel (1,70 m),
Vergrotingsfaktor x 3, 1 x 8 Watt LED
Ø 218 mm

Badlakenhouder - staand model
Bredte: 740 mm

WC - staand model
met toiletpapierrolhouder (open vorm),
handdoekhaak dubbel, toiletborstelgarnituur
en houder voor universeel planchet of asbak

105

PRODUCTOVERZICHT | EDITION 200

Oppervlak
verchroomd

720 mm

654 mm, 854 mm

Toiletpapierrolhouder
met deksel
Badlakenhouder
600, 800 mm

Badlakenhouder
dubbel
600 mm

Plankje
met kristallijnglasplaat, onderkant mat
430 x 130 mm
550 x 130 mm
800 x 130 mm
1000 x 130 mm

Cosmeticaspiegel
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
optioneel ook voor functionele
stang (apart bestellen)
Ø 230 mm

Wandlamp
kleine uitvoering,
met opaal
glas mat (1 x 24 W)

400 mm

454 mm

352 mm

Handgreep
300 mm

Handdoekhaak
dubbel

Handdoekhaak
trio

Toiletpapier-reserve
rolhouder

Toiletborstelgarnituur
met kristallen inzetstuk, borstel
met handvat en reserveborstelkop

Cosmeticaspiegel
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5,
1 x 7 W G 23 optioneel ook
voor functionele
stang (apart bestellen)
Ø 260 mm

500 mm

454 mm

Wandlamp
grote uitvoering,
met opaal
glas mat (1 x 36 W)

Productoverzicht

454 mm, 654 mm,
854 mm, 1054 mm

Handdoekhouder
2 lids, vast
Voorsprong: 466 mm

Lotiondispenser
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 200 ml
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Handdoekring

Glashouder
met kristallen glas

Zeepschaal
met kristallen schaaltje mat

Handdoekhaak
voor zijdelingse befestiging van de functionele stang

Fuktionele stang
met uitsparing, horizontaal of verticaal te monteren
400, 600, 800, 1000 mm

Plankje
met kristallijnen glasplaat,
voor functionele stang
430 x 130 mm
550 x 130 mm
800 x 130 mm
1000 x 130 mm

Handdoekhaak
voor functionele stang
horizintaal of verticaal te monteren

Lotiondispenser
opaal glas mat
Inhoud: ca. 200 ml

Glashouder
met kristallen glas

Zeepschaal
met kristallen schaaltje mat
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PRODUCTOVERZICHT | ELEGANCE

Oppervlak
verchroomd

423 mm, 623 mm,
823 mm, 1023 mm

Handdoekhaak
Badlakenhouder
400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Plankje
met kristall of kristallijnen glasplaat
450 x 120 mm
650 x 120 mm
850 x 120 mm

Dubbele glashouder
compleet met kristallen glazen

Lotiondispenser
Inhoud: 300 ml
ook afsluitbaar verkrijgbaar

Handdoekhaak
324 mm

Badjashaak

Handgreep
300 mm

Handgreep
met zeepschaal en afdruipgat

Handdoekring
2 lids, draaibaar

Lotiondispenser
tafelmodel, met opaal glas mat
Inhoud: ca. 250 ml

Lotiondispenser
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 250 ml

Lotiondispenser
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 250 ml

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 451 mm

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 453 mm

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 341 mm

Zeepschaal
tafelmodel, compleet met kristallen schaaltje

Zeepschaal
compleet met kristallen schaaltje

Asbak

Handdoekring

Glashouder
tafelmodel, compleet met kristallen glas

Glashouder
compleet met kristallen glas

Hoekzeepkorf
Lengte: 87 mm

Sponskorf

Magneet-zeephouder

Productoverzicht
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PRODUCTOVERZICHT | ELEGANCE

Oppervlak
verchroomd

Toiletpapierrolhouder
met aan 1 zijde vaste rol

Toiletborstelgarnituur
met deksel, compleet met opaak
kunststof inzet, borstel
en reserveborstelkop

Toiletpapierrolhouder
open vorm

Toiletborstelgarnituur
met deksel, compleet met
borstel en reserveborstelkop

Toiletpapier-reserverolhouder

Toiletborstelgarnituur
met opaak kunststof of
kristallen inzetstuk
en borstel

Klapzitting
met zitvlak, wit

Cosmeticaspiegel
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

Wandlamp
met opaal glas mat
(1 x 60 W E27)

Cosmeticaspiegel
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Plafondlamp
met opaal glas mat
(2 x 75 W E27)

Productoverzicht

Box voor vochtige tissues

Kleenex-box
aan de zijkant gesloten
voor max. 150 tissues

Gastendoekjeskorf

650 mm

Kruk
met massief Keucolit-zitting, wit
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Handdoekenrek
600 mm

Flessenopener
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Oppervlak
verchroomd

670 mm, 870 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Handdoekhaak

Oppervlak bicolor
verchroomd/verguld

Toiletpapierrolhouder
met deksel

PRODUCTOVERZICHT | MANGO

Toiletpapier-reserverolhouder

Plankje
met kristall of kristallijnen glasplaat
350 x 120 mm
450 x 135 mm

Handdoekhaak

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 455 mm

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 355 mm

Toiletborstelgarnituur
met deksel, compleet met inzetstuk van
kristallen glas mat en borstel

Toiletborstelgarnituur
compleet met inzetstuk van
kristallen glas mat en borstel

Toiletborstelgarnituur
met deksel, compleet met opaak kunststof inzet,
borstel en reserveborstelkop

Hoekzeepkorf
Lengte: 87 mm

Sponskorf

Wanddecorschijf
voor planchetconsoles MANGO
verchroomd, verguld

Wanddecorschijf
voor Collectie MANGO
verchroomd, verguld

Plafondlamp
met opaal glas mat en metaalomlijsting
(1 x 75 W E27)

Wandlamp
kleine uitvoering,
met opaal glas mat
(1 x 60 W E14)

Wandlamp
grote uitvoering,
met opaal glas mat
(1 x 60 W E14)

370 mm

Handgreep
300 mm

Productoverzicht

Handdoekring

Lotiondispenser
met opaal glas mat
Inhoud: ca. 150 ml

112

Glashouder
met kristallen glas

Zeepschaal
compleet met kristallen schaaltje
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Badlakenhouder
400 mm, 600 mm, 800 mm

PRODUCTOVERZICHT | SOLO

Oppervlak
verchroomd

425 mm, 625 mm,
825 mm

Plankje
met kristall glasplaat
450 x 120 mm
550 x 120 mm

Handdoekhaak

Toiletpapierrolhouder
met deksel

Toiletpapier-reserverolhouder

Wandlamp
met opaal glas mat
(1 x 60 W E27)

Handdoekhaak

Handdoekhouder
2 lids, draaibaar
Voorsprong: 461 mm

Toiletborstelgarnituur
compleet met inzetstuk van
kunststof en borstel

Gastendoekjeskorf

Wandlamp
draai- en zwenkbaar, met opaal glas
en halogeen gloeilamp (1 x 60 W B15d)

Lotiondispenser
opaak kunststof mat
Inhoud: ca. 300 ml

Lotiondispenser
opaal glas mat
Inhoud: ca. 160 ml

Zeepschaal
compleet met kristallen schaaltje

Zeepschaal
compleet met kristallen schaaltje

Zeepschaal
compleet met acryl schaaltje

Cosmeticaspiegel
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

Cosmeticaspiegel
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

325 mm

Handgreep
300 mm

Productoverzicht

Handdoekring
Ø 192 mm

Glashouder
compleet met kristallen glas
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Glashouder
compleet met kristallen glas

Dubbele glashouder
compleet met kristallen glazen
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Oppervlak
verchroomd

PRODUCTOVERZICHT | Universele artikelen
650 mm

Handgreep
met zeepschaal en afdruipgat

Wandrek
met kristallen of
kristallijnen glasplaat
350 x 120 mm
450 x 120 mm
650 x 120 mm

Hoekrek
met kristallen glasplaat
Lengte: 250 mm

Box voor vochtige tissues

Handdoekenrek
600 mm

Flessenopener

Deurplaat
symbool dames
Handdoekhouder
uittrekbaar
Voorsprong: 370-570 mm

Handdoekring
2 lids, draaibaar

Lotiondispenser
Inhoud: 300 ml
ook afsluitbaar verkrijgbaar

Toiletborstelgarnituur
keramiek uitvoering
voor wandmontage compleet met borstel

Gastendoekjeskorf

Lotiondispenser staand model
Inhoud: ca. 250 ml

Toiletpapierrolhouder
voor inbouw in de wand

Hygiënezakjes-houder
ABS-kunststof voor max. 25 hygienezakjes
inclusief hygienezakjes (25 stuks)

Kleenex-box
aan de zijkant gesloten, voor max. 150 tissues

Toiletpapier-reserverolhouder

Waslijn
compleet met wandhouder
uitrekbaar tot max. 2,80 m

Deurplaat
symbool heren
Deurplaat
symbool gehandicapten

Productoverzicht

Inbouw-zeepdispenser
voor inbouw in wastafel
of wastafelplaat

Toiletpapierrolhouder
dubbel beveiligd tegen diefstal
rolbreedte 100 mm
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Toiletpapier-reserverolhouder

Kleenex-box
aan de zijkant gesloten
voor max. 150 tissues
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PRODUCTOVERZICHT | Universele artikelen & Zeepmandje

Oppervlak
verchroomd

Klapzitting
met zitvlak, wit

Klapzitting
compleet met Keucolit-zitlijsten wit

Voetsteun
compleet met Keucolit-zitlijst wit

Handdoekhaak
3-delig, passend bij handdoekenrek

Föhnhouder
links

Zeepkorf
132 x 100 x 28 mm

Sponskorf
200 x 100 x 28 mm

Hoekzeepkorf

Hoeksponskorf
Lengte: 170 mm
240 x 170 x 50 mm

Zeepkorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
132 x 105 x 28 mm

Sponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
200 x 114 x 28 mm

Sponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
200 x 114 x 70 mm

Hoekzeepkorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
Lengte: 140 mm
197 x 133 x 28 mm

Hoeksponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
Lengte: 186 mm
264 x 180 x 47 mm

610 mm

Handdoekenrek
compleet met Handdoekhaak, 3-delig

Föhnhouder
rechts

Productoverzicht

Kruk
geschikt voor in de natte ruimte

Afvalbak
met uitneembare zwarte inzet
Inhoud ca. 5 l
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Kruk
met massief Keucolit-zitting, wit

Haardroger
met wandhouder, 230 V
Uitvoering:
• Schakelaar met controlelampje op de wandhouder
• 3 verwarmingsstanden tot max. 1800 watt
• 2 snelheidsstanden
• Knop voor koude lucht
• Beveiliging tegen oververhitting

Hoeksponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
Lengte: 186 mm
260 x 180 x 72 mm
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221 mm

221 mm

PRODUCTOVERZICHT | Cosmeticaspiegels

Oppervlak
verchroomd

Cosmeticaspiegel BELLA VISTA
wandmodel, verlicht,
optioneel met stroomaansluiting,
of met extra stekker en spiraalkabel,
Vergrotingsfaktor x 3, 1 x 8 Watt LED
Ø 218 mm

max.
365 mm

Cosmeticaspiegel
aan scharnierarm, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

max.
405 mm

Cosmeticaspiegel
aan scharnierarm, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

Cosmeticaspiegel EDITION 200
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
optioneel ook voor functionele
stang (apart bestellen)
Ø 230 mm

454 mm

Cosmeticaspiegel EDITION 200
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
optioneel ook voor functionele
stang (apart bestellen)
Ø 260 mm

454 mm

Cosmeticaspiegel ELEGANCE
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

424 mm

356 mm

Cosmeticaspiegel BELLA VISTA
staand model, verlicht,
met stroomkabel (1,70 m),
Vergrotingsfaktor x 3, 1 x 8 Watt LED
Ø 218 mm

Cosmeticaspiegel ELEGANCE
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

424 mm

Productoverzicht

Cosmeticaspiegel AMARO
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

440 mm

Cosmeticaspiegel ASTOR
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

Cosmeticaspiegel iLook
verlicht, met batterijvoorziening voor
4 x Mignon AA (batterijen inbegrepen),
Vergrotingsfaktor x 3, kleur behuizing wit
Toebehoren:
• kogelgewricht, verchroomd voor muurmontage
• zuigknop voor bevestiging op gladde ondergronden
• reistas

Cosmeticaspiegel SOLO
op wandstang, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 230 mm

460 mm

460 mm

Cosmeticaspiegel iLook
verlicht, op verchroomde
wandstang, in de hoogte
verstelbaar, buig- en
draaibaar, stroomvoorziening
met stekkertransformator
(100-240 V),
of inbouwtransformator
(230 V),
Vergrotingsfaktor x 3

424 mm

Cosmeticaspiegel AMARO
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm
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440 mm

Cosmeticaspiegel ASTOR
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

460 mm

Cosmeticaspiegel PLAN
op muurbeugel, niet verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5
Ø 190 mm

Cosmeticaspiegel SOLO
op wandstang, verlicht,
driedimensionaal verstelbaar,
Vergrotingsfaktor x 2,5, 1 x 7 W G 23
Ø 260 mm

424 mm

Cosmeticaspiegel EDITION Palais
wandmodel, verlicht, met stroomaansluiting
via wandcontactdoos, Vergrotingsfaktor x 3,
1 x 8 Watt LED
Ø 218 mm
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Oppervlak
verchroomd

Oppervlak
verchroomd/blauw

Oppervlak verchroomd/roestvrij
geborsteld staal (decor)

Oppervlak
bicolor verchroomd/verguld

PRODUCTOVERZICHT | JOLY & VISIT

Oppervlak
zilver-geëloxeerd/verchroomd

Handdoekhouder
1 lid, draaibaar
Voorsprong: 285 mm
Handdoekhaak
dubbel

Decorset
verchroomd, verguld

Decorset
verchroomd/blauw,
verchroomd/roestvrij
geborstelt staal (decor)

Toiletpapierrolhouder
open vorm
naar keuze rechts of links
geopend monteerbaar

Handdoekhaak
dubbel

Halfzuil
voor montage onder fontein JOLY
(Keramag)

Plankje gastenhanddoek

Eenhandelmengkraan
voor wastafel,
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Toiletkraan
zonder trekstangen-afvoergarnituur, 1-gats montage,
90° bovenstuk met keramische afdichtschijven

Handdoekring
naar keuze rechts of links geopend monteerbaar

Potpourrischaal
van kristallen glas

Toiletpapier-reserverolhouder

Toiletborstelgarnituur
compleet met inzetstuk van
opaak-kunststof,
borstel met handvat en
reserveborstelkop
naar keuze rechts of links geopend
monteerbaar

Productoverzicht

569 mm

Wastafelset
met 2 houders voor zeepschaaltje,
lotiondispenser of potpourrischaal
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462 mm

Wastafelset
met 1 houder voor zeepschaaltje, lotiondispenser
of potpourrischaal, rechter of linker uitvoering

890 mm

WC-set
met toiletrolhouder, reserverolhouder
en toiletborstelgarnituur, rechter of
linker uitvoering

Toiletkraan
zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, 90° bovenstuk met
keramische afdichtschijven,
met geïntegreerde lotiondispenser
320 x 165 x 40 mm

Tweegreeps wastafelarmatuur
zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, 90° bovenstuk met
keramische afdichtschijven,
met geïntegreerde lotiondispenser
320 x 165 x 40 mm

Eenhandelmengkraan
zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing,
met geïntegreerde lotiondispenser
320 x 165 x 40 mm

Montage alleen in combinatie met lichtspiegel
(uitvoering met laden) mogelijk.

Montage alleen in combinatie met lichtspiegel
(uitvoering met laden) mogelijk.

Montage alleen in combinatie met lichtspiegel
(uitvoering zonder laden) mogelijk.

Let op: Bij de montage van de
eengreepswastafelmengkraan
de montagehandleiding voor de
waterinstallatie in acht nemen
(www.keuco.de).
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