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M inim alizm pod pr y sznic em

Konsekwentny,
dalszy rozwój
„W odniesieniu do projektów łazienek często mówi się o redukcji. Ale niewielu
z tych, którzy o niej mówią, są w stanie tę redukcję konsekwentnie wprowadzać
w życie. Stworzenie koncepcji armatury IXMO w roku 2015 pozwoliło nam na
utorowanie nowych dróg. Doprowadziliśmy do innowacyjnych integracji w
zakresie funkcji i radykalnych redukcji w zakresie wzornictwa. IXMO SOLO to
zatem kolejny krok na nowo utorowanej drodze.
Od tego czasu oferujemy dla ambitnych klientów tylko jeden, jedyny element
armatury naściennej, który w pełni wystarczy do obsługi prysznica. Taki minimalizm
ustala obecnie nowy wzorzec w projektowaniu łazienek.“
Hartmut Dalheimer, Dyrektor Zarządzający KEUCO
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Nowy
minimalizm pod
prysznicem
Hasło „Mniej potrafi zdziałać więcej“ jest w odniesieniu do nowego
członka rodziny IXMO bardziej trafne niż dotychczas. IXMO SOLO to
kolejny cud funkcjonalności: niewyobrażalnie mały moduł wyróżnia się minimalistycznym projektem w inteligentnym połączeniu
z nowatorską technologią.
Na rynku pojawiła się armatura, łącząca charakter jednouchwytowej baterii i przyłącza wężowego. Minimalny wysiłek przy montażu – maksymalny komfort, ponieważ kompletne rozwiązanie
armatury prysznicowej to wyłącznie IXMO SOLO, nie ma potrzeby
korzystania z jakiegokolwiek innego elementu doprowadzającego wodę.
Produkt IXMO SOLO wyróżnia się konsekwentnym projektem i
małymi wymiarami, dzięki jego zastosowaniu łazienka nabiera
bardzo uporządkowanego charakteru. A dzięki możliwości zastosowania okrągłej lub wielokątnej rozety, IXMO SOLO doskonale
komponuje się z innymi liniami KEUCO.
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Doskonałość
przed ścianą
i za ścianą
Moduł IXMO SOLO przekonuje małymi

59552

wymiarami i jednolitym kształtem. Stała
długość elementu wystającego ze ściany
wynosi dokładnie 90 mm. Również średnica w przypadku rozety okrągłej lub odległość między krawędziami dla rozety
wielokątnej wynosi 90 mm.
Bezproblemowy montaż jednostki podtyn-

59552

51187

51587

59587

59552
Zestaw składa się z:

51187
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– Relingu o długości 900 mm
z uchwytem na słuchawkę,
systemem regulacji wysokości
z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
– S łuchawki prysznicowej dającej
normalny strumień wody
– Węża prysznicowego, 1600 mm
– Płytki kompensującej (5 mm)

51587
Zestaw prysznicowy
składający się z:
–R
 elingu o długości 900 mm
z uchwytem na słuchawkę,
systemem regulacji wysokości
z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
–S
 łuchawki prysznicowej dającej
normalny, łagodny lub masażowy
strumień wody
– Węża prysznicowego, 1600 mm
– Płytki kompensującej (5 mm)

59587
Zestaw prysznicowy
składający się z:
– Relingu o długości 800 mm
z uchwytem na słuchawkę,
systemem regulacji wysokości
z uchwytem, możliwość bezstopniowej regulacji kąta przechyłu
– S łuchawki prysznicowej dającej
normalny strumień wody
– Węża prysznicowego, 1600 mm
– Płytki kompensującej (5 mm)

kowej w cienkich ścianach lub w przypadku
późniejszej modernizacji jest możliwy dzięki
niewielkiej głębokości zabudowy, wynoszącej minimalnie 65 mm. Dzięki inteligentnej
metodzie kompensacji głębokości, możliwe
jest jej elastyczne i bezstopniowe regulowanie w zakresie 65 – 95 mm.

90 mm

IXMO SOLO posiada też inne zalety:
możliwe jest w razie potrzeby, w każdym
czasie, ograniczenie temperatury wody i
jej ilości. Ponadto ograniczający się do
jednego elementu model IXMO SOLO

65 – 95 mm

– Armatury jednouchwytowej
z przyłączem wężowym DN 15
Głowica mieszająca z ceramicznymi
tarczami uszczelniającymi, ograniczenie
temperatury i ograniczenie przepływu,
przyłącze wężowe, zabezpieczone
samoczynnie przed powrotem cieczy
wg DIN EN 1717
Długość elementu wystającego poza
ścianę wynosi 90 mm
Zestaw gotowy składa się z:
Dźwigni, tulei, rozet (okrągłych i
wielokątnych), jednostki funkcyjnej
i przyłącza wężowego
– J ednostka funkcjonalna UP
do armatury jednouchwytowej
z przyłączem wężowym DN 15
Korpus podstawowy do zabudowy ściennej
Głębokość zabudowy 65 – 95 mm

jest szczególnie łatwy do pielęgnacji.

Klasyfikacja według grupy emisji hałasu I
i klasy przepływu A
Dowiedz się więcej o IXMO i skorzystaj z naszego narzędzia do projektowania online na stronie www.ixmo.de
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