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Bijzondere online service van KEUCO voor de professionals

IXMO overtuigt met veel geraffineerdheid tijdens planning en montage
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eenhendelmengkranen worden verdere modules eenvoudigweg toegevoegd. Een meervoudig
systeem met een minimalistisch uiterlijk. Want "Minder kan meer". En hier manifesteert de IXMO
zich als een waar multitalent: Bij kranen van KEUCO zijn meerdere functies op het kleinste
oppervlak samengevoegd. Instelkraan, slangaansluiting en handdouchehouder zijn bijvoorbeeld
in slechts één module geïntegreerd.

Met een diameter resp. een kantlengte van slechts 90 mm en een diepte van slechts 80 mm zijn
de zichtbare delen indrukwekkend klein. En het bijzondere is: Alle modules hebben dezelfde
grootte en overtuigen met een uitstekend design - ongeacht of ze rond of hoekig zijn.
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IXMO -armaturen en verborgen functionele eenheden omvatten een groot aantal innovaties voor
een precieze planning en installatie. KEUCO stelt uitvoerige montagevideo's ter beschikking,
zodat geen vraag onbeantwoord blijft. Deze verklaren stapsgewijs zowel de professionele
installatie als de bijzonderheden van de armaturen:
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De intelligente diepte van 80 tot 110 mm in het verborgen deel, die voor het consistente beeld
van het zichtbare deel zorgt, wordt geaccentueerd.
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Nog een voordeel: Onafhankelijk van de africhting van het basisstuk in de wand, kunnen de
elementen voor de wand loodrecht en waterpas nauwkeurig uitgelijnd worden.
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IXMO_Montagevideo_Thermostat_Wasserwaage_1.jpg
De IXMO-armaturen en UP functionele eenheden bieden vele innovaties voor een eenvoudige en
nauwkeurige planning en montage.

De montagevideo's voor SHK-professionals zijn te vinden op www.ixmo.de, www.keuco.de en op
YouTube.

Met behulp van de online IXMO-planner met gedetailleerde productsamenstelling en beschrijving kunnen klanten individueel hun douche- of badoplossing configureren op
www.ixmo.de. Na het afsluiten van de online planning wordt er een overzicht van producten ter
beschikking gesteld. De lijst kan worden uitgeprint en kan direct met de installateur of leverancier
besproken worden. Meer informatie over IXMO is tevens digitaal als app op een tablet
beschikbaar.
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Over KEUCO
KEUCO GmbH & Co. KG is een internationaal actieve totaalleverancier voor hoogwaardige
badkameruitrustingen. KEUCO is van oorsprong marktleider voor badaccessoires en biedt
tegenwoordig een groot assortiment armaturen, accessoires, spiegelkasten en badmeubels
"made in Germany". Het familiebedrijf onder leiding van de derde generatie heeft sinds de
oprichting in 1953 zijn hoofdkantoor in de Westfaalse stad Hemer. Andere productielocaties zijn
gevestigd in Gütersloh en Bünde.
Perscontact:
bm CONSULTING – Communication & PR
Birgit Munz
Quodmicke 4
58809 Neuenrade-Küntrop
Tel:

0049-(0)2394 - 24 24 54

Mobiel: 0049-(0)172 - 714 92 29
E-mail: munz@bm-consulting.net
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