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Het multitalent onder de kranen: IXMO van KEUCO

Meer functies op de kleinste oppervlakte met maximale planningsvrijheid

Met IXMO-armaturen voor douche en bad verenigt KEUCO innovatieve techniek en
minimalistisch design. 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 afmetingen. "Het was het abstracte idee van "minder kan meer" dat
ons gedurende de gehele ontwikkeling geleid heeft als een kompas" zegt Dirk Hagedorn, hoofd
productontwikkeling, over dit punt. De bundeling van functies maakt IXMO uniek. Zo is het
bijvoorbeeld gelukt om een 3-weg-instelkraan, een slangaansluiting en een handdouchehouder
samen te voegen in slechts één module.

De basis van elke IXMO-oplossing is een thermostaat- of eenhendelmengkraan. Daarbij worden
naar behoefte multifunctionele modules gecombineerd, die naast aansluitingen voor één, twee of
drie waterwegen verdere functies zoals slangaansluiting,

handdouchehouder, stopkraan of

omstelling compact verbinden. Bad of douche? Eén of meerdere gebruiken? Ronde of hoekige
rozetten? IXMO maakt een groot aantal combinatiemogelijkheden op het gebied van
armatuuroplossingen
benadrukken

de

mogelijk
precieze

in

de

vormen

badkamer.
evenals

De

de

schitterende

waarde

van

chroomoppervlakken
de

armaturen.

De

eenhendelmengkraan is verkrijgbaar met een onafhankelijke greep, maar ook in verdere
designvarianten die passen bij alle KEUCO-armaturenseries

IXMO werd ontworpen door het ontwerpbureau Tesseraux + Partner, in Potsdam. " Het
samenbrengen van functionaliteiten was een spannende uitdaging. We hadden elke dag nieuwe
ideeën en schiepen zo de voorwaarden voor een geheel zelfstandig design-aanzetstuk", zegt
ontwerper Dominik Tesseaux, die sinds 2004 onder andere voor KEUCO werkzaam is.
Uitstekende ideeën, zo bleek, want de IXMO is onderscheiden met de IF Design Award.
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Doordat de armatuureenheden gelijktijdig meerdere opdrachten uitvoeren, kan het aantal
zichtbare delen op de wand minder worden. Dat biedt een tot nu toe ongekende vrijheid bij de
planning van douche en badkuip. IXMO brengt esthetisch design en belangrijke functionaliteit met
elkaar in harmonie: individueel en meervoudig.

IXMO belichaamt onze filosofie perfect: belangrijke producten maken die tegelijkertijd een
belevenis bieden die de zinnen streelt." Hartmut Dalheimer, bedrijfsleider KEUCO.

Bovendien is IXMO ook tijdens de montage uiterst flexibel en biedt het zo volledig nieuwe
mogelijkheden

bij

het

vormgeven

van

de

badkamer.

De

positionering

van

enkele

armatuureenheden kan afzonderlijk worden gekozen. De stopkraan kan bijvoorbeeld ook buiten
de douche aangebracht worden, zodat deze reeds bediend kan worden voordat men de douche
in stapt.

Voor het grote aantal combinatiemogelijkheden biedt KEUCO een klein hulpmiddel: Met de online
IXMO-planner met gedetailleerde productsamenstelling en -beschrijving kan de douche- of
badkuipoplossing individueel geconfigureerd worden 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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Onderschriften bij afbeeldingen:

IXMO_Ausschnitt_Dusche_Armaturen_10x10.jpg

IXMO_Ausschnitt_Dusche_Armaturen_
13x24.jpg

IXMO_Milieu_04.jpg
IXMO: Alle modules hebben dezelfde afmetingen. Met een diameter resp. een kantlengte van
slechts 90 mm en een diepte van slechts 80 mm zijn de zichtbare delen indrukwekkend klein.
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IXMO_Milieu_02.jpg
IXMO van KEUCO biedt gebundelde functies en een minimalistisch design voor douche en
badkuip.

IXMO_02.jpg
IXMO van KEUCO: Minder kan meer.
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IXMO_Dalheimer_Hagedorn.jpg
Hartmut Dalheimer (bedrijfsleider KEUCO) en Dirk Hagedorn (hoofd productontwikkeling
KEUCO).

IXMO_Tesseraux.jpg
Ontwerper van IXMO: Dominik Tesseraux (ontwerpbureau Tesseraux + Partner).
IXMO is onderscheiden met de iF Design Award.
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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
Duitsland
Tel:

0049-(0)2394 - 24 24 54

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