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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.
De spiegelkasten en spiegels van KEUCO stralen niet alleen aan de buitenkant. Ze stralen ook door
intelligente details, doordachte ergonomie en grote flexibiliteit. En natuurlijk door het design, dat
bij elke blik in de spiegel weer een genoegen is.
Veel plezier bij het inkijken van deze brochure!

4

5

Spiegelkasten
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SPIEGELKASTEN | ROYAL MODULAR
Standaard maten

Maatwerk

x mm

y mm

Gekleurd licht/Lichtmodule

Oppervlakken

De ROYAL MODULAR laat zich koninklijk combineren. Maak uw keuze uit veel formaten of een uitvoering op maat, uit verspiegeling
en gelakt kristalglas evenals verschillende lichtelementen. Met de gekleurd-lichtmodule zorgt u met een afstandsbediening voor
verschillende lichtsferen in de badkamer. Twee, drie, meerdere modules: wees creatief want een echte droombadkamer is geen kant-enklaar concept.
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SPIEGELKASTEN | ROYAL MODULAR

Het slanke aluminium corpus van de ROYAL MODULAR
is aan de muur te bevestigen of kan elegant in de
muur worden ingebouwd wat heel wat ruimte geeft
voor het ontwerp. Maak kennis met een bijzonder
gevarieerd systeem dat zich flexibel aanpast aan elke
vereiste, inrichtingsstijl en ruimte. Plan er gerust op
los!
Opmerking: Uw wensen zijn heel handig en exact
online te plannen: via www.royal-modular.de
Productoverzicht zie pagina 52 – 53
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL MODULAR

In de links afgebeelde ROYAL MODULAR-combinatie zorgen drie zijdelingse lichtmodulen voor een perfecte
lichtverdeling boven de dubbele wastafel. In de kast vindt u praktische details zoals de in hoogte verstelbare
glazen planchetten in de basismodule of het geïntegreerde stopcontact en de lichtschakelaar in de centrummodule.
Productoverzicht zie pagina 52 – 53
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL MODULAR

De spiegelkasten zijn wonderlijke ruimtebespaarders: Boven de wastafel bieden de
spiegelkasten veel handige opbergruimte. Bij
de ROYAL MODULAR hebben wij deze basis
meteen tot een heel systeem uitgebreid. Zo
creëert u veel ruimte voor uw badbenodigdheden zonder dat het plaats in beslag neemt.
Productoverzicht zie pagina 52 – 53
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | EDITION 300

De naar boven opengaande draaideur van de spiegelkast van EDITION 300 heeft
niet alleen een praktisch, maar ook een esthetisch aspect: het spiegeloppervlak
loopt helemaal door en geeft daardoor een ruime indruk. De elegante lichtvelden
zorgen bij de spiegelkasten van de EDITION 300 niet alleen voor een uniek totaalbeeld maar ook voor perfect, niet-verblindend zicht. In de kast bieden de vrij verstelbare glazen planchetten plaats aan zowel platte als hoge badbenodigdheden.
De zijwaarts verschuifbare binnenspiegel maakt het ook mogelijk om met een geopende zwenkdeur in de spiegel te kijken. In het zijdelings verspiegelde aluminium
corpus is indirecte wastafelverlichting geïntegreerd.
Productoverzicht zie pagina 55
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | EDITION Palais

De EDITION Palais verenigt zacht gewelfde vormen met duidelijke geometrie –
bijvoorbeeld ook in de vormgeving van de spiegelkast. De spiegel met de markante
lichtovaal is zijdelings verschuifbaar en biedt vrij zicht op een flexibel vormbare
en veelzijdige binnenkant – aan de onderkant bijvoorbeeld met de optioneel
verkrijgbare RDS-radio die geïntegreerd is in de regaalbodem. De spiegelkast is
verkrijgbaar voor wandinbouw of wandvoorbouw. In het laatste geval is de corpus
aan de zijkant verspiegeld.
Productoverzicht zie pagina 58
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | PLAN

De duidelijke, zelfstandige vormen van de collectie PLAN zijn ook na
tientallen jaren nog fascinerend en behoren nu al tot de designklassiekers voor de badkamer. Voor het corpus heeft u de keuze uit aluminium, verchroomd, roestvrijstaal-look en zijdelings verspiegeld. Aan
de binnenkant overtuigt een voor KEUCO kenmerkend goed doordacht
bewaarconcept.
Productoverzicht zie pagina 60
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL PLUS

Spiegels, spiegels en nog eens spiegels: in de collectie
ROYAL PLUS speelt het materiaal de grootste rol. De
handgrepen zijn aan de onderkant aangebracht zodat
ze het vlakke aanzicht van de kristalspiegeldeuren niet
verstoren. Mat witte, glazen halogeenlampen verspreiden een helder, zacht licht. Het aluminium corpus is
zijdelings verspiegeld. Om er voor te zorgen dat de
pronkstukken echt in elke badkamer passen, is de
ROYAL PLUS naar keuze met twee, drie of vier deuren en
in verschillende afmetingen te verkrijgen.
Productoverzicht zie pagina 62 – 63
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL T3

... Cosmeticalicht
Perfecte make-up begint met perfect licht
– dat natuurlijk ook bij het scheren welkom
is. De twee verticale buizen verlichten het
gezicht schaduwvrij, zacht en helder.

... Sfeerlicht
Welzijn tijdens het baden: het dimbare sfeerlicht schijnt zacht naar boven en zorgt voor
ontspannen dagdromen.

... Oriëntatielicht
Bij nachtelijk bezoek aan de badkamer wilt u
de slaap niet verjagen met fel plafondlicht. De
noodverlichting schakelt automatisch in als
het licht gedimd wordt en verbruikt slechts
weinig elektriciteit vanwege de hoogwaardige
LED-technologie.

Met de ROYAL T3 heeft u de leiding over de lichtregie. In de minimalistische, elegante buitenkant is een slim verlichtingssysteem verborgen dat de juiste sfeer biedt voor elke badkamer. In de kast vindt u drie lichtschakelaars en een dimmer voor
verschillende soorten verlichting…
Productoverzicht zie pagina 64
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL T3

Ook verder straalt de ROYAL T3 in het beste licht. De
afdichting laat haast geen vocht binnendringen. Daarom
biedt de binnenspiegel van de zijdeurtjes ook na het
douchen een helder zicht. Details zoals de optionele,
verspiegelde schuiflade aan de voorzijde of de elegante
scharnieren aan de lichtbuizen ronden de beleving van de
ROYAL T3 af.
Productoverzicht zie pagina 64
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL T2

De ROYAL T2 is de perfecte spiegelkast voor twee personen. Want alles wat men wensen kan biedt
de spiegelkast dubbel: twee geslepen kristalspiegel-deuren, twee stopcontacten, twee zijlichten en
optioneel twee schuifladen. Zelfs de lichtbuizen die aan de zijkant verlichten, hebben een dubbele
functie: Met geopende deur valt het licht ook op de inhoud van de spiegelkast.
Productoverzicht zie pagina 64
Overzicht afmetingen zie pagina 71

28

29

SPIEGELKASTEN | ROYAL 35

De wand eindigt pas bij het plafond, dus waarom zouden
we deze ruimte niet benutten? De ROYAL 35 behoort met
een hoogte van 84 centimeter tot de ruimste spiegelkasten van het assortiment van KEUCO. De spiegelkast
is verkrijgbaar in verschillende maten, zowel met twee
als drie deuren. Boven elke deur bevindt zich een elegant
lichtelement dat dienst doet als wastafelverlichting en
als plafondverlichting. Het is vanzelfsprekend dat de
ROYAL 35 ook van binnen groots is uitgevoerd.
Productoverzicht zie pagina 65
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL 30

Kunt u geen genoeg krijgen van spiegels in de badkamer? Dan is
de ROYAL 30 ideaal voor u want deze kast is rondom verspiegeld.
Dankzij deze consequente look is de ROYAL 30 een design-klassieker
geworden. Met twee, drie of vier deuren past de ROYAL 30 zich aan
elke wasplaats aan.
Productoverzicht zie pagina 66 – 68
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL 30

De grote verscheidenheid modellen toont aan hoe flexibel een klassieker
zijn kan: de ROYAL 30 is verkrijgbaar als spiegelkast, muurkast of als
hoge kast. Dankzij de verschillende afmetingen worden er bij het combineren geen grenzen gesteld aan de vormgeving – zie bijvoorbeeld het
rechts afgebeelde ensemble.
Productoverzicht zie pagina 66 – 68
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ATLANTA

De hoekspiegelkast van de serie ATLANTA
schept in een kleinere badkamer niet alleen
optisch ruimte maar u kunt er ook heel wat in
kwijt. Naast de geïntegreerde cosmeticaspiegel en de grote verlichting heeft u veel ruimte
om bijvoorbeeld make-up op te bergen. Indien
het hier getoonde model van 99 centimeter
niet groot genoeg is voor alle flacons, potjes
en kwastjes dan kunt u ook kiezen voor een
groter formaat dat ook op te hangen is en een
hoogte heeft van 160 centimeter.
Productoverzicht zie pagina 69
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | ROYAL 10

De ROYAL 10 is het instapmodel van de spiegelkastfamilie van KEUCO. Aangezien
niemand graag concessies doet op het gebied van comfort, hebben wij de ROYAL 10,
net als het grotere formaat, voorzien van een gedegen uitvoering. Waaronder drie
in hoogte verstelbare glazen planchetten, verlichting, een stopcontact en een
lichtschakelaar. En als u accenten vol effect in de badkamer wilt creëren, kunt u
bijkomend kiezen voor de naar boven schijnende indirecte verlichting.
Productoverzicht zie pagina 69
Overzicht afmetingen zie pagina 71
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SPIEGELKASTEN | KEUCO LX

Karakter en veranderbaarheid zijn bij KEUCO LX geen tegenstellingen. Zowel de glazen
jaloeziedeur als de corpus zijn in vrij te combineren materialen en kleurvarianten leverbaar
– naar wens zelfs speciaal gemaakt in de gewenste kleur. Het glas van de jaloeziedeur
behoudt dankzij de lak aan de onderzijde een heel bijzondere glans.
Productoverzicht zie pagina 70
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SPIEGELKASTEN | KEUCO LX

De KEUCO LX is uniek vanwege de jaloezieën van geslepen veiligheidsglas. De deur glijdt zo perfect en geruisloos dat er een patent is aangevraagd op het mechanisme. De jaloeziedeur wordt omlijst door een elegante lijst
die net als de handgreep is verchroomd. Achter de deur
treft u vier in hoogte verstelbare glazen planchetten en
een verspiegelde achterwand aan.
Productoverzicht zie pagina 70
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Licht en spiegel
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LICHT EN SPIEGEL

De ronde lichtspiegel van de EDITION 300 verspreidt een zacht, indirect licht. De lichtspiegel kan gecombineerd worden met vrijstaande wastafelarmatuur of, zoals u links kunt
zien, met mooi geïntegreerde wandarmatuur. Rechts ziet u in de minimalistische sfeer die
kenmerkend is voor de collectie een familielid uit de PLAN productfamilie. Verder zorgt de
cosmeticaspiegel BELLA VISTA voor het beste zicht bij het opmaken en scheren – uniek
vanwege de exclusieve verlichtingstechniek en het vervormingvrije ontwerp.
Productoverzicht zie pagina 72 – 75
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LICHT EN SPIEGEL

Indien u voor andere verlichting kiest, is de getoonde ronde spiegel van de EDITION 300 ook als variant zonder
verlichting verkrijgbaar. De lichtspiegel van de EDITION Palais, rechts afgebeeld, wordt gevormd door de gebogen
contouren en het verlichte ovaal. De rondom schijnende indirecte verlichting zorgt voor sfeer. Ook hier zorgt de cosmeticaspiegel BELLA VISTA voor een harmonisch geheel.
Productoverzicht zie pagina 72 – 75
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LICHT EN SPIEGEL

Licht van alle kanten: de beide getoonde modellen zijn afkomstig van de EDITION 300 en
achter de verchroomde rand zijn vier tl-buizen verborgen. Het gezicht wordt perfect verlicht
zonder te verblinden. Rechts: voor het gastentoilet is er de kleine EDITION 300 – zo toont
men gastvrijheid.
Productoverzicht zie pagina 72 – 75
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Draaideuroppervlakken
Dubbele
kristalglasspiegel

Kristalglas rood
Binnenkant verspiegeld

Kristalglas zwart
Binnenkant verspiegeld

Kristalglas wit
Binnenkant verspiegeld

PRODUCTOVERZICHT | ROYAL MODULAR

Breedte op maat

Basismodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 6 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 300 x 1600 x 170 mm
wandinbouwmontage 300 x 1600 x 160 mm
Centrummodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• elektro-eenheid (naar keuze met stopcontact
en lichtschakelaar of met stopcontact)
• 2 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• maximale aansluiting van 3 lichtmodules
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 400 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 400 x 700 x 160 mm

Centrummodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• elektro-eenheid (naar keuze met stopcontact
en lichtschakelaar of met stopcontact)
• 2 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• maximale aansluiting van 3 lichtmodules
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 500 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 500 x 700 x 160 mm

Centrummodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• elektro-eenheid (naar keuze met stopcontact
en lichtschakelaar of met stopcontact)
• 2 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• maximale aansluiting van 3 lichtmodules
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 600 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 600 x 700 x 160 mm

Basismodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 200 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 200 x 700 x 160 mm

Basismodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 300 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 300 x 700 x 160 mm

Basismodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 500 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 500 x 700 x 160 mm

Basismodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 600 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 600 x 700 x 160 mm

Productoverzicht

Gekleurd-lichtmodule
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage,
LED-verlichtingstechniek,
met lichtregeling en radiografische
afstandsbediening, combineerbaar met
alle centrummodule of basismodule
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 300 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 300 x 700 x 160 mm

Halogeenverlichtingsmodule
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage, voor de montage
aan de centrummodule of basismodule
vanaf 300 mm breedte (minimum 1 centrummodule met lichtschakelar is noodzakelijk)
Verlichting:
• Halogeenverlichting (2 x 20 W)
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 250 x 50 x 106 mm
wandinbouwmontage 250 x 50 x 106 mm
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Corpus:
aluminium, zilver-gebeitst-geanodiseerd
met omlopende deurafdichting. Alle
modules zijn voor wandinbouw- of wandvoorbouwmontage verkrijgbaar. Voor de
wandinbouwmontage is een diepte van
150 mm vereist. Het stootblokje is links
aangebracht en kan ter plaatse verwisseld worden.
Tip:
Gelieve voor de wandinbouwmontage de
grootte van de wandinbouwopening bij
uw sanitairinstallateur te vragen of die op
www.royal-modular.de online te plannen.

Halogeenverlichtingsmodule T5
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage, voor de zijdelingse
montage aan de centrummodule of
basismodule
Verlichting:
• TL-verlichting (1 x 14 W T5)
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 50 x 700 x 175 mm
wandinbouwmontage 50 x 700 x 105 mm

Basismodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 400 x 700 x 170 mm
wandinbouwmontage 400 x 700 x 160 mm

Basismodule
1 draaideur
deuraanslag rechts of links mogelijk
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage
Corpus: aluminium, zilver-gebijtst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 6 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmetingen (b x h x d):
wandvoorbouwmontage 400 x 1600 x 170 mm
wandinbouwmontage 400 x 1600 x 160 mm
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PRODUCTOVERZICHT | EDITION 300

Lichtspiegel
met ompopende verlichting, TL-lampen
(2 x 14 W T5 en 2 x 21 W T5) / 950 x 650 x 65 mm
(2 x 14 W T5 en 2 x 28 W T5) / 1250 x 650 x 65 mm

Lichtspiegel
met omlopende verlichting, TL-lampen
(2 x 14 W T5) / 525 x 960 x 46 mm

Lichtspiegel
met omlopende verlichting, TL-lampen
(4 x 14 W T5) / 650 x 650 x 65 mm

Kristallen spiegel
met facetslijping
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

Kristallen spiegel
met facetslijping
525 x 960 mm

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
TL-lampen (2 x 14 W T5)
Uirvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar (opbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 1 stopcontact buitenkant
• 1 verstelbare binnenspiegel (200 x 520 mm)
• 5 variabel verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 650 x 650 x 160 mm

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
TL-lampen (2 x 21 W T5)
Uirvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar (opbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 1 stopcontact buitenkant
• 1 verstelbare binnenspiegel (200 x 520 mm)
• 5 variabel verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 950 x 650 x 160 mm

Productoverzicht

Kristallen spiegel
met facetslijping
Ø 950 mm

Lichtspiegel
met facetslijping
Ø 950 mm

Kristallen spiegel
met facetslijping
met onderbouw en afdichtingsset
voor wandarmatuur
Ø 950 mm

Lichtspiegel
met facetslijping
met onderbouw en afdichtingsset
voor wandarmatuur
PL-verlichting (2 x 36 W)
Ø 950 mm
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Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
TL-lampen (2 x 28 W T5)
Uirvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar (opbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 1 stopcontact buitenkant
• 1 verstelbare binnenspiegel (200 x 520 mm)
• 7 variabel verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 1250 x 650 x 160 mm
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PRODUCTOVERZICHT | EDITION 200

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
PL-verlichting (2 x 24 W)
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Interieurverlichting
• 2 stopcontacten
• 1 lichtschakelaar
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 draaispiegel
• 1 glashouder
• 1 magnethouder
Afmeting (b x h x d): 800 x 780 x 177 mm

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
PL-verlichting (2 x 36 W)
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Interieurverlichting
• 2 stopcontacten
• 1 lichtschakelaar
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 draaispiegel
• 1 glashouder
• 1 magnethouder
Afmeting (b x h x d): 1000 x 780 x 177 mm

Productoverzicht

Spiegelkast
2 draaideuren
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
PL-verlichting (2 x 24 W)
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Interieurverlichting
• 2 stopcontacten
• 1 lichtschakelaar
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 draaispiegel
• 1 glashouder
• 1 magnethouder
Afmeting (b x h x d): 800 x 780 x 177 mm
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Spiegelkast
2 draaideuren
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
PL-verlichting (2 x 36 W)
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Interieurverlichting
• 2 stopcontacten
• 1 lichtschakelaar
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 draaispiegel
• 1 glashouder
• 1 magnethouder
Afmeting (b x h x d): 1000 x 780 x 177 mm

Kristallen spiegel
430 x 1050 mm
550 x 1050 mm
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275 mm verschuifbaar
Lichtspiegel
met horizontale slijping met facetten
omlopende verlichting met tl-lampenverlichting
1 x 60 Watt (sokkel 2GX13)
740 x 630 x 60 mm

Spiegelkast
1 schuifdeur
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage,
zijspiegels (alleen bij wandvoorbouw)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Omlopende verlichting:
• 1 x 60 W
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar buitenkant
• 1 stopcontact buitenkant
(alleen bij wandvoorbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 6 variabel verstelbare glazen planchetten
• naar keuze met geïntegreerde RDS-radio
(alleen bij wandvoorbouw)
Afmeting (b x h x d): 740 x 630 x 191 mm

Lichtspiegel
met horizontale slijping met facetten
omlopende verlichting met tl-lampenverlichting
1 x 60 Watt (sokkel 2GX13)
990 x 630 x 60 mm

Productoverzicht

400 mm verschuifbaar
Spiegelkast
1 schuifdeur
naar keuze voor wandvoorbouwmontage
of wandinbouwmontage,
zijspiegels (alleen bij wandvoorbouw)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Omlopende verlichting:
• 1 x 60 W
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar buitenkant
• 1 stopcontact buitenkant
(alleen bij wandvoorbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 6 variabel verstelbare glazen planchetten
• naar keuze met geïntegreerde RDS-radio
(alleen bij wandvoorbouw)
Afmeting (b x h x d): 990 x 630 x 191 mm
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Kristallen spiegel
met horizontale slijping met facetten
740 x 630 x 6 mm
990 x 630 x 6 mm
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Spiegelkast
2 draaideuren
Corpus: aluminium
Corpus-opperflakken:
• verchroomd, roestvrij-staal-finish, zilver-geëloxeerd
Verlichting:
• TL-lampen
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 2 stopcontacten
• Zijspiegels
Afmetingen (b x h x d)/Verlichting:
650 x 800 x 137 mm (2 x 24 W)
950 x 800 x 137 mm (2 x 39 W)

Kristallen spiegel
voor wand- of hoekmontage
220 x 800 mm

Kristallen spiegel
350 x 850 mm
430 x 1050 mm
550 x 850 mm
550 x 1050 mm

Productoverzicht

Lichtspiegel
opgenomen in omlopende metalen frame,
verdekte lichtschakelaar onder,
met TL-lampen
Afmetingen (b x h x d) / Verlichting:
400 x 800 x 56 mm (2 x 8 W)
650 x 800 x 56 mm (2 x 24 W)
950 x 800 x 56 mm (2 x 39 W)
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Lichtspiegel
combineerbaar met wastafelset 1–4,
met geïntegreerde sensorschakelaar
optioneel ook met nachtverlichting,
met omlopende verlichting, TL-lampen
(2 x 14 W T5 en 2 x 21 W T5) / 700 x 950 x 65 mm

Lichtspiegel
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel,
lichtschakelaar rechts onder, met verticale verlichting
en horizontale wastafelverlichting
(2 x 21 W T5 en 2 x 8 W T5) / 700 x 950 x 50 mm
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ROYAL PLUS
3 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (3 x 20 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 3 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 1300 x 810 x 143 mm

ROYAL PLUS
2 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (2 x 20 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 2 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 600 x 910 x 143 mm

ROYAL PLUS
2 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (2 x 20 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 2 x 2 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 800 x 710 x 143 mm

ROYAL PLUS
2 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (2 x 20 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 2 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 600 x 810 x 143 mm

ROYAL PLUS
4 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (4 x 20 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 4 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 1600 x 810 x 143 mm

Productoverzicht

ROYAL PLUS
2 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (2 x 20 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 2 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 800 x 810 x 143 mm

ROYAL PLUS
3 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (3 x 20 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 3 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 1000 x 810 x 143 mm
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ROYAL T3
3 draaideuren
naar keuze met/zonder buiten liggende schuiflade
Verlichting:
• sfeerverlichting (PL-verlichting 2 x 24 W)
• cosmeticaverlichting (TL-verlichting 2 x 14 W T5)
• oriëntatielampje (LED 1 x 6 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Zijspiegels
• Interieurverlichting
• 3 lichtschakelaars (voor elke verlichtingsvariant)
• 1 dimmer (voor kamerverlichting)
• 2 stopcontacten
• 3 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 beker
• 2 schalen
Afmeting (b x h x d): 906 x 700 x 177 mm

ROYAL T3
3 draaideuren
naar keuze met/zonder buiten liggende schuiflade
Verlichting:
• sfeerverlichting (PL-verlichting 2 x 36 W)
• cosmeticaverlichting (TL-verlichting 2 x 14 W T5)
• oriëntatielampje (LED 1 x 6 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Zijspiegels
• Interieurverlichting
• 3 lichtschakelaars (voor elke verlichtingsvariant)
• 1 dimmer (voor kamerverlichting)
• 2 stopcontacten
• 3 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 beker
• 2 schalen
Afmeting (b x h x d): 1106 x 700 x 177 mm

ROYAL 35
2 draaideuren
naar keuze met/zonder buiten liggende schuifladen
Verlichting:
• halogeenverlichting (2 x 35 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 universeel planchet
• 1 beker
• 2 schalen
Afmeting (b x h x d): 600 x 840 x 150 mm

ROYAL 35
2 draaideuren
naar keuze met/zonder buiten liggende schuifladen
Verlichting:
• halogeenverlichting (2 x 35 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 universeel planchet
• 1 beker
• 2 schalen
Afmeting (b x h x d): 800 x 740 x 150 mm

ROYAL T2
2 draaideuren
naar keuze met/zonder buiten liggende schuifladen
Verlichting:
• TL-verlichting (2 x 14 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 universeel planchet
• 1 beker
• 2 schalen
Afmeting (b x h x d): 900 x 700 x 166 mm

ROYAL 35
3 draaideuren
naar keuze met/zonder buiten liggende schuifladen
Verlichting:
• halogeenverlichting (3 x 35 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 2 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 universeel planchet
• 1 beker
• 2 schalen
Afmeting (b x h x d): 1000 x 740 x 150 mm

ROYAL 35
3 draaideuren
naar keuze met/zonder buiten liggende schuifladen
Verlichting:
• halogeenverlichting (3 x 35 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• Zijspiegels
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 2 x 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 universeel planchet
• 1 beker
• 2 schalen
Afmeting (b x h x d): 1300 x 740 x 150 mm

Productoverzicht

ROYAL T2
2 draaideuren
naar keuze met/zonder buiten liggende schuifladen
Verlichting:
• TL-verlichting (2 x 14 W)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 universeel planchet
• 1 beker
• 2 schalen
Afmeting (b x h x d): 700 x 700 x 166 mm
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ROYAL 30
2 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (2 x 20 W)
• lampglazen wit-mat
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 2 x 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 600 x 885 x 143 mm

ROYAL 30
2 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (2 x 20 W)
• lampglazen wit-mat
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 2 x 2 in hogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 800 x 685 x 143 mm

ROYAL 30
3 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (3 x 20 W)
• lampglazen wit-mat
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 3 x 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 1000 x 785 x 143 mm

ROYAL 30 Muurkast
1 draaideur
naar keuze scharnieren rechts of links
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Zijspiegels
Afmeting (b x h x d): 350 x 600 x 143 mm

ROYAL 30
2 draaideuren, zonder verlichting
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Zijspiegels
of
• 2 x 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Zijspiegels
• 1 stopcontact
Afmeting (b x h x d): 600 x 800 x 143 mm

ROYAL 30
3 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (3 x 20 W)
• lampglazen wit-mat
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 3 x 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 1300 x 785 x 143 mm

ROYAL 30
4 draaideuren
Verlichting:
• halogeenverlichting (4 x 20 W)
• lampglazen wit-mat
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 2 stopcontacten
• 4 x 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 1600 x 785 x 143 mm

ROYAL 30 Muurkast
1 draaideur
naar keuze scharnieren rechts of links
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Zijspiegels
Afmeting (b x h x d): 350 x 700 x 143 mm

ROYAL 30 Muurkast
1 draaideur
naar keuze scharnieren rechts of links
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Zijspiegels
Afmeting (b x h x d): 350 x 800 x 143 mm

Productoverzicht

66

67

PRODUCTOVERZICHT | Spiegelkasten

ROYAL 30 Hogekast
1 draaideur
naar keuze scharnieren rechts of links
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 6 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Zijspiegels
Afmeting (b x h x d): 350 x 1600 x 143 mm

ROYAL 30 Hogekast
1 draaideur
naar keuze scharnieren rechts of links
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 6 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Zijspiegels
Afmeting (b x h x d): 350 x 1600 x 250 mm

ATLANTA Hoekspiegelkast
1 draaideur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 5 glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 440 x 1600 x 220 mm
Lengte: 320 mm

ATLANTA Hoekspiegelkast
1 draaideur
Verlichting:
• Halogeenverlichting (2 x 20 W)
• lampglazen wit-mat
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 1 stopcontact
• 3 glazen planchetten
• 1 cosmeticaspiegel
Afmeting (b x h x d): 440 x 990 x 235 mm
Lengte: 320 mm

Productoverzicht

ROYAL 10
2 draaideuren
Verlichting:
• TL-verlichting (14 W)
• naar keuze met/zonder extra plafondverlichting
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 1 stopcontact
• 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 600 x 700 x 141 mm
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ROYAL 10
3 draaideuren
Verlichting:
• TL-verlichting (21 W)
• naar keuze met/zonder extra plafondverlichting
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 1 stopcontact
• 2 x 3 in hogte verstelbare glazen planchetten
Afmeting (b x h x d): 900 x 700 x 141 mm
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Front

PRODUCTOVERZICHT | KEUCO LX
Spiegel

breedte
400 mm

Corpus

Verschillende modellen, verschillende afmetingen: een overzicht van de KEUCO spiegelkasten.
Om snel terug te vinden welke spiegelkast in welk formaat verkrijgbaar is, kunt u onderstaande tabel raadplegen.

Spiegelkasten

Breedte
in mm

ROYAL MODULAR*

Glas wit

Rood, Zijdemat

200

300

1

1

350

400

440

1

500

600

650

700

740

EDITION 300

940

950

1000

1100

1

1|2

1250

1300

1400

1600

1

1|2

1

1

hoogte
1420 mm
PLAN

2

ROYAL PLUS

Glas rood

900

1

EDITION Palais

Wit, Hoogglans

850

1

EDITION 200

Glas zwart

800

2

2

2

3

3

4

Zwart, Hoogglans
Aantal deuren

Glas gesatineerd

* ook op maat gemaakt

Olijf Decor
diepte
310 mm

Productoverzicht

Functionele kast KEUCO LX
Front met glasjaloezie,
omlopende omlijsting en greep verchroomd,
binnenruimte, boven- en onderkant in antraciet
Uitvoering:
• 4 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Spiegel achterwand
Afmeting (b x h x d): 400 x 1420 x 310 mm

Functionele kast KEUCO LX
Speciale uitvoering in een RAL-kleur
Front met glasjaloezie,
omlopende omlijsting en greep verchroomd,
binnenruimte, boven- en onderkant in antraciet
Uitvoering oppervlak:
Corpus: lak zijdemat
Front: glasjaloezie, achterkant gelakt
Uitvoering:
• 4 in hogte verstelbare glazen planchetten
• Spiegel achterwand
Afmeting (b x h x d): 400 x 1420 x 310 mm

Spiegelkasten

300

350

400

440

500

600

650

700

740

800

2

ROYAL 35

ROYAL 30

850

900

940

950

1000

3

ROYAL T2

ROYAL 10

70

200

ROYAL T3

ATLANTA

Tip: Bij deze speciale uitvoering worden corpus en front in de gewenste
kleur gemaakt. Indien u een verschillende corpus- en frontkleur wenst,
gelieve dit dan afzonderlijk aan te
vragen.

Breedte
in mm

1

1100

1250

1300

1400

1600

3

2

2

2

3

3

2

2

3

3

4

1

2

3

Aantal deuren
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Lichtspiegel EDITION 300
met omlopende verlichting, TL-lampen
(4 x 14 W T5) / 650 x 650 x 65 mm
Lichtspiegel ELEGANCE
aan twee zijden metalen sierlijsten,
naar keuze met/zonder kristallen planchet
(1 x 40 W halogeen E14)
450 x 924 mm
650 x 950 mm
Lichtspiegel EDITION 300
met omlopende verlichting, TL-lampen
(2 x 14 W T5) / 525 x 960 x 46 mm

Lichtspiegel EDITION 300
met facetslijping
Ø 950 mm

Lichtspiegel EDITION 300
met ompopende verlichting, TL-lampen
(2 x 14 W T5 en 2 x 21 W T5) / 950 x 650 x 65 mm
(2 x 14 W T5 en 2 x 28 W T5) / 1250 x 650 x 65 mm

Lichtspiegel EDITION 300
met facetslijping
met onderbouw en afdichtingsset
voor wandarmatuur
PL-verlichting (2 x 36 W)
Ø 950 mm

Lichtspiegel JOLY
naar keuze met/zonder dekorelement
en kristallen planchet,
met halogeenverlichting (2 x 35 W)
400 x 840 x 150 mm

Lichtspiegel JOLY
naar keuze met/zonder dekorelement
en kristallen planchet,
met halogeenverlichting (2 x 35 W)
400 x 830 x 150 mm

Lichtspiegel JOLY
naar keuze met/zonder dekorelement
en kristallen planchet,
met halogeenverlichting (2 x 35 W)
400 x 840 x 150 mm

Productoverzicht

Lichtspiegel EDITION Palais
met horizontale slijping met facetten
omlopende verlichting met tl-lampenverlichting
1 x 60 Watt (sokkel 2GX13)
740 x 630 x 60 mm

Lichtspiegel EDITION 100
met opgezette spiegellamp
(1 x 60 W E 14)
350 x 947 mm
550 x 947 mm
750 x 947 mm
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Lichtspiegel EDITION 100
met draaibare zijkant
rechts of links
(1 x 60 W E 14)
785 x 947 mm

Lichtspiegel ROYAL PLUS
compleet met halogeenverlichting (2 x 20 W)
lampglazen wit-mat
naar keuze met/zonder kristallen planchet
600 x 700 mm

Lichtspiegel ROYAL 30
compleet met halogeenverlichting (2 x 20 W)
lampglazen wit-mat
naar keuze met/zonder kristallen planchet
600 x 700 mm

Lichtspiegel EDITION 100
met draaibare zijkant
rechts en links
(1 x 60 W E 14)
1020 x 947 mm
Lichtspiegel PLAN
opgenomen in omlopende metalen frame,
verdekte lichtschakelaar onder,
met TL-lampen
Afmetingen (b x h x d) / Verlichting:
400 x 800 x 56 mm (2 x 8 W)
650 x 800 x 56 mm (2 x 24 W)
950 x 800 x 56 mm (2 x 39 W)

Lichtspiegel AMARO
rondom facetgeslepen,
met halogeenverlichting (2 x 25 Watt)
370 x 782 x 130 mm

Lichtspiegel VISIT
naar keuze met/zonder 2 geïntegreerde
schuifladen, met gematteerde achterglasverlichting
320 x 960 x 41 mm
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Kristallen spiegel CANNES
met facetgeslepen en
gepolijste randen
400 x 600 mm
500 x 800 mm

Kristallen spiegel LUXOR
met randfacet
370 x 800 mm
600 x 800 mm

Kristallen spiegel PLAN
voor wand- of hoekmontage
220 x 800 mm

Kristallen spiegel AMARO
met geslepen decoratie aan voorzijde
450 x 800 mm
650 x 800 mm

Kristallen spiegel GRENOBLE
met facetgeslepen en gepolijste
randen
Ø 400 mm
Ø 600 mm

Kristallen spiegel EDITION Palais
met horizontale slijping met facetten
740 x 630 x 6 mm
990 x 630 x 6 mm

Productoverzicht

Kristallen spiegel SOLO
facet geslepen en gepolijste
zijkanten
450 x 800 mm
650 x 900 mm

Kristallen spiegel EDITION 300
met facetslijping
Ø 950 mm
Kristallen spiegel EDITION 100 / EDITION 200 / EDITION 300
met facetgeslepen randen
350 x 850 mm
430 x 1050 mm
550 x 850 mm
550 x 1050 mm
525 x 960 mm
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Kristallen spiegel EDITION 300
met facetslijping
met onderbouw en afdichtingsset
voor wandarmatuur
Ø 950 mm

Kristallen spiegel EDITION 300
met rondom facetgeslepen rand
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

Kristallen spiegel ELEGANCE
aan twee zijden metalen sierlijsten,
naar keuze met/zonder kristallijnen planchet
400 x 924 mm
600 x 950 mm

Kristallen spiegel SABRINA
met facetgeslepen rand
450 x 600 mm
600 x 800 mm
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