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IXMO SOLO van KEUCO – minimalisme in de douche

Unieke combinatie van mengkraan en slangaansluiting

Wat krijgt men allemaal in een douche-armatuur? Bij KEUCO uiteraard heel veel. Nu heeft deze
leverancier van complete hoogwaardige badkamerinrichtingen bedacht, een armatuur te
ontwikkelen waarin de mengkraan en de slangaansluiting zijn verenigd. Minimale montage maximaal comfort, omdat alleen IXMO SOLO en geen ander watervoerend element nodig is voor
een complete douche-oplossing.

IXMO SOLO is een echt wonder van functionaliteit: De indrukwekkend kleine module kenmerkt
zich door de intelligente bundeling van innovatieve techniek en minimalistisch ontwerp.

Het credo "minder is meer" is bij de nieuwe module in de IXMO-familie doeltreffender dan ooit. De
doorspoeleenheid is extreem klein en overtuigt met een bijzonder vlakke inbouwdiepte van
minimaal 65 mm. Daardoor is zelfs inbouw in dunne wanden mogelijk of bij latere
moderniseringen kan ze zonder problemen worden ingebouwd. De inbouwdiepte kan door de
intelligente dieptebalancering van 65 mm tot 95 mm flexibel en traploos worden ingesteld.

Omdat er slechts één basisframe moet worden gemonteerd, is de installatie voor de SHK-experts
zeer eenvoudig en snel: basisframe inbouwen en leidingen aansluiten. Bij het afstellen alleen nog
de kant-en-klare set monteren. Handdouche, doucheslang en douchestang erbij. En klaar is de
douche-oplossing. Zeer aantrekkelijke prijs - voor thuis of elders. De IXMO SOLO is in
geluidsklasse I ingedeeld en is daardoor het perfecte product voor meerpersoonshuishoudens of
hotels.
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IXMO SOLO verzamelt nog meer pluspunten: De watertemperatuur en -straal kan ook tijdens
gebruik altijd begrensd worden. Dat spaart energie en kosten. Met slechts één noodzakelijk
element aan de muur is de IXMO SOLO bovendien zeer onderhoudsvriendelijk.

Ook in ontwerp is IXMO SOLO uniek: Met een diameter of dikte van de rozet van slechts 90 mm
en een vaste hals van 90 mm is de kant-en-klare set indrukwekkend klein. En met slechts één
module ziet het geheel er nog rustiger uit voor een opgeruimd beeld in de douche. De rozet is
beschikbaar in ronde of hoekige uitvoering en met de universele IXMO-greep past het douchearmatuur in iedere badkamer.
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IXMO SOLO verenigt de mengkraan en slangaansluiting in één module.
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IXMO SOLO is erkend als ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Winner .
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IXMO SOLO voelt zich overal thuis. Of het nu in het hotel is, in een meerpersoons huishouden of
privé.
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Perfect in vakantiehuisjes: voor de douche-oplossing is naast IXMO SOLO alleen nog een
doucheslang, handdouche en douchestang of douchehouder nodig.
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