PERSBERICHT

KEUCO Black Concept: luxueus en vol van karakter
Zwarte oppervlakken laten de elegante, donkere kant van KEUCO´S badkamerdesign zien
De zwarte designaccenten in de badkamer zijn modern en luxueus. Ze geven de badkamer een
sterk karakter qua design. KEUCO geeft de badkamermeubels van de EDITION 11 een nieuwe
geborsteld zwarte afwerking. Het ingetogen en lineaire design van de EDITION 11 meubels heeft
een greeploze look. Naast de wastafelmeubels zijn de sideboards, hoge kasten en onderkasten
eveneens met dit speciale oppervlak verkrijgbaar. De luxueuze, matzwarte look straalt een
mysterieuze extravagantie uit en geeft de badkamer tegelijkertijd een gezellige sfeer. De haptisch
uiterst aangename, fluweelmatte kwaliteit wordt gekenmerkt door zijn bijzondere ongevoeligheid
en gemak qua onderhoud.
Perfect op elkaar afgestemd: het fluweelmatte oppervlak van de meubels met een lichte metallic
glans past perfect bij de exclusieve IXMO douchekranen en bij de EDITION 400 en EDITION 11
kranen en accessoires van zwart geborsteld chroom. De wastafelkranen vallen bij de witte
keramische wastafels uit de serie nog eens extra op. Bovendien vormen ze een elegant contrast.
De zwart geanodiseerde ROYAL LUMOS lichtspiegel met zijn omringende frame zorgt als
lichtgevend hoogtepunt voor een harmonieus beeld. De twee led´s – hoofdverlichting en
wastafelverlichting – kunnen met behulp van het intuïtieve bedieningspaneel worden gedimd en
kunnen qua lichtkleur traploos worden ingesteld. De spiegel is optioneel verkrijgbaar met
praktische spiegelverwarming en geluidssysteem. De iLook_move cosmeticaspiegel met zwart
geborsteld PVD-oppervlak zorgt in het donkere, geaccentueerde badkamerdesign voor de
finishing touch.
Doordat het design en de consequent doorgevoerde matzwarte oppervlakken met metallic look
op elkaar zijn afgestemd, ontstaat er een luxueuze KEUCO badkameruitrusting in het
hoogwaardige interieurontwerp.
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Over KEUCO
KEUCO GmbH & Co. KG is een internationale leverancier van complete badkamerinrichting van
topkwaliteit. Oorspronkelijk was KEUCO marktleider op het gebied van badkameraccessoires,
maar het assortiment is inmiddels enorm uitgegroeid en bestaat uit kranen, accessoires,
spiegelkasten en badkamermeubels "made in Germany". Het hoofdkantoor van het familiebedrijf,
dat al voor de derde generatie gerund wordt, bevindt zich sinds de oprichting in 1953 in Hemer,
Westfalen. Verdere productielocaties liggen in Gütersloh en Bünde.
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