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Sensuele producten voor geavanceerde estheten
Met de EDITION 400 van KEUCO de badkamer in scène zetten.

Met sterke designproducten creëert KEUCO een unieke sfeer in de badkamer. De
badkamerinrichting EDITION 400 van KEUCO, ontworpen door designbureau Tesseraux +
Partner,

Potsdam,

plaatst

speciale

accenten

door

esthetische

vormen,

functionele

bijzonderheden in detail en hoogwaardige kwaliteit. Met uitzonderlijke kranen en accessoires
wordt de douche effectief in scène gezet. Het vrijstaande bad is het middelpunt van de badkamer.
Technische innovatie in de wasplaats: de geïntegreerde spiegelverwarming in het spiegelkast van
de EDITION 400. In combinatie met de bijpassende op elkaar afgestemde wastafels en
wastafelonderbouwen van de EDITION 400 badkamerinrichting van KEUCO wordt iedere
badkamer een unieke woon- en leefruimte.
Praktisch en mooi: het verfijnde handdoekrek

Het

buitengewone EDITION 400

handdoekrek met

geïntegreerde handdoekhouder

combineert zachte, organische vormen door afgeronde hoeken harmonisch met fijne, rechte
contouren voor een sensuele, esthetische lichtheid. De gevoelige elegantie wordt onderstreept
door een unieke combinatie van materialen van gekleurd veiligheidsglas met een kwalitatief
hoogwaardige aluminium plank. Ondanks de hoge stabiliteit beweegt het 600 mm brede
handdoekrek licht en zwevend aan de wand waardoor het fascinerende schaduwen werpt. De
vier glaskleuren, donkergrijs, wit, kasjmier en truffel zijn bijpassend op het KEUCO meubel
afgestemd. Het EDITION 400 handdoekrek dat werd ontworpen voor de liefhebbers van het
speciale, geeft een buitengewoon optisch genot, zowel in de privé badkamer als in de luxe
hotelindustrie.
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Orde in de douche met de innovatieve douche hoekplank

De EDITION 400 Douche hoekplank uit massief, duurzaam zilver geanodiseerd aluminium is
met en zonder geïntegreerde wisser verkrijgbaar. Als onopvallend designelement scoort de witte
wisser die gemaakt is uit robuust, gemakkelijk schoon te maken kunststof met een hoogwaardige
rubber strook. Onder het moto “hoeken goed gebruiken” zit de douche hoekplank in de douche
niet in de weg en biedt tezelfdertijd veel opslagruimte. Met haar duidelijk, minimalistisch design
past ze in elke badkamer. Bijzonder slim: de eenzijdige bevestiging aan één arm maakt een
comfortabele montage mogelijk.

Blikvanger van de badkamer: het vrijstaande bad

De armaturen van de EDITION 400 van KEUCO zijn van een zacht en toch klassiek ontwerp.
Organische vormen versmelten met rechte contouren tot een harmonieus geheel. Hun vorm
wordt gekenmerkt door een soepel ovaal. Briljante chroom oppervlakken benadrukken die
effectief. In een aantrekkelijk design overtuigt het vrijstaande bad van de EDITION400 met een
aparte handdouche en een praktische glazen plank voor toiletartikelen. Als bijzonder design
statement in de badkamer is ze combineerbaar met talrijke badkuipen.
Spiegelkasten met spiegelverwarming zorgen voor een duidelijk zicht in de spiegel na het
douchen.

KEUCO heeft ook in de deuren van de spiegelkasten van de EDITION 400 de innovatieve
spiegelverwarming aangebracht voor een duidelijk zicht na de douche. Praktisch en intelligent:
na twintig minuten wordt de verwarming vanzelf uitgeschakeld. Het fijne deur design verbergt
technische verfijning en een maximaal gebruikerscomfort. Zo is de LED-verlichting niet alleen
dimbaar maar kan ze ook de lichtsterkte continue aanpassen: van helder wit licht naar warm wit
licht.
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Volgens het tijdstip van de dag en de individuele voorkeuren zet de spiegelkast van EDITION 400
de waarnemer en de ruimte altijd in het juiste licht door een optisch onopvallende en intelligente
sensor controle. De in elke situatie schittering-vrije, langlevende LED-verlichting is daardoor
energie besparend en onderhoudsvrij.
Een verrassend detail in de spiegelkast van EDITION 400 is een compartiment binnenin dat over
een verschuifbare glasplaat rechtop kan staan. Daaronder verborgen is een contactdoos en een
bergruimte met extra voordelen: zelfs grotere objecten zoals een elektrische tandenborstel kan je
hier opbergen en gelijktijdig opladen. Verkrijgbaar in 3 breedtes zorgen de spiegelkasten van
EDITION 400 voor individuele ontwerp opties voor zowel grote als kleine badkamers. De talrijke
wandvoorbouw en wandinbouw varianten openen veel speelruimte voor een moderne
badkamerarchitectuur.

3
KEUCO GmbH & Co. KG · Postfach 1365 · D - 58653 Hemer
Sitz der KG: Hemer
AG Iserlohn Nr. A 831

Sitz der GmbH: Hemer
AG Iserlohn Nr. B 303

Geschäftsführer:
Hartmut Dalheimer
Engelbert Himrich

PERSBERICHT

PRESS PHOTOS:

KEUCO_EDITION_400_17_1.jpg

KEUCO_EDITION_400_17_3.jpg

KEUCO_EDITION_400_17_2.jpg

KEUCO_EDITION_400_17_4.jpg

KEUCO_EDITION_400_17_5.jpg

4
KEUCO GmbH & Co. KG · Postfach 1365 · D - 58653 Hemer
Sitz der KG: Hemer
AG Iserlohn Nr. A 831

Sitz der GmbH: Hemer
AG Iserlohn Nr. B 303

Geschäftsführer:
Hartmut Dalheimer
Engelbert Himrich

PERSBERICHT

KEUCO_EDITION_400_17_6.jpg

KEUCO_EDITION_400_17_7.jpg

KEUCO_EDITION_400_17_8.jpg

KEUCO_EDITION_400_17_9.jpg

5
KEUCO GmbH & Co. KG · Postfach 1365 · D - 58653 Hemer
Sitz der KG: Hemer
AG Iserlohn Nr. A 831

Sitz der GmbH: Hemer
AG Iserlohn Nr. B 303

Geschäftsführer:
Hartmut Dalheimer
Engelbert Himrich

