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M inim alism us v e spr še

Důsledné
zdokonalování
„V oblasti designu koupelen mnozí mluví o redukci. Ale jen málokdo ji
důsledně prosazuje. S konceptem armatur IXMO jsme se v roce 2015
vydali novou cestou. Inovativně jsme začlenili funkční prvky a radikálně
zredukovali design. U armatur IXMO SOLO jsme však šli ještě dál.
Neboť pro kompletní řešení sprchy potřebují nároční zákazníci nyní již
jen jediný prvek armatury na zdi. Tento minimalismus nastavuje nová
měřítka ve ztvárnění koupelny.“
Hartmut Dalheimer, jednatel společnosti KEUCO
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Nový
minimalismus
ve sprše
Krédo „méně znamená více“ je v případě nového modelu řady IXMO
výstižnější než kdykoli předtím. IXMO SOLO je skutečný funkční zázrak:
Neuvěřitelně malý modul se vyznačuje inteligentním spojením inovativní technologie a minimalistického designu.
Výsledkem je prvek, který jedinečným způsobem kombinuje pákovou
směšovací armaturu a připojení sprchové hadice. Minimální montážní
nároky – maximální komfort, neboť kompletní řešení sprchy představuje pouze IXMO SOLO. Žádný vodovodní prvek není nutný.
Armatura IXMO SOLO je ve svém produktovém designu tak důsledná a malá, že v každé sprše vyvolá dojem uklizeného prostoru.
A díky volitelným kulatým nebo hranatým růžicím se IXMO SOLO také
dokonale hodí ke všem ostatním liniím KEUCO.
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Skvělá
na zdi
i ve zdi
Modul IXMO SOLO přesvědčí svými malými

59552

a jednotnými rozměry. Pevné vyložení před
zdí činí přesně 90 mm. Rovněž průměr u
kulaté nebo délka hrany u hranaté růžice
činí 90 mm.
Podomítkovou jednotku lze bez problémů
zabudovat do tenkých zdí nebo při následné
modernizaci. Umožňuje to mimořádně malá

59552

51187

51587

59587

59552
Sadu tvoří:

51187
Sprchová sada
Součásti:
– Nástěnná tyč 900 mm
s posunovačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– Ruční sprcha s normálním
proudem
– Sprchová hadice, 1 600 mm
– V yrovnávací vložka na
obkládačky (5 mm)

51587
Sprchová sada
Součásti:
–N
 ástěnná tyč 900 mm
s posunovačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
–R
 uční sprcha s normálním,
měkkým a masážním proudem
– Sprchová hadice, 1 600 mm
–V
 yrovnávací vložka na
obkládačky (5 mm)

59587
Sprchová sada
Součásti:
– Nástěnná tyč 800 mm
s posunovačem sprchy,
výškové nastavení s úchytkou,
plynule nastavitelný úhel sklonu
– Ruční sprcha s normálním
proudem
– Sprchová hadice, 1 600 mm
– V yrovnávací vložka na
obkládačky (5 mm)

montážní hloubka minimálně 65 mm. Díky
inteligentnímu vyrovnání lze hloubku pružně
a plynule nastavit od 65 do 95 mm.
IXMO SOLO sbírá další body: V případě potřeby lze kdykoli omezit teplotu a množství vody.
Šetří se tak energie i náklady. Díky jedinému
prvku na zdi se IXMO SOLO navíc vyznačuje

90 mm

velmi snadnou údržbou.

65 – 95 mm

–P
 áková směšovací armatura
s hadicovou přípojkou DN 15
Směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky, omezení teploty
a průtoku, připojení hadice zabezpečené
proti zpětnému toku dle DIN EN 1717
Vyložení 90 mm
Součásti vrchní sady:
Páka, pouzdro, růžice (kulatá nebo
hranatá), funkční jednotka a
hadicová přípojka
–P
 odomítková funkční jednotka
pro pákovou směšovací armaturu
s hadicovou přípojkou DN 15
Základní těleso pro zabudování do zdi
Montážní hloubka 65 – 95 mm
Klasifikace dle hluku skupina I
a průtoková třída A

Zjistěte více o armaturách IXMO a navštivte náš online plánovač na www.ixmo.de
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