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IXMO_solo thermostaat: absoluut tot de essentie teruggebracht
De sensatie voor de douche
Minimalisme betekent dat alles wat overbodig is, wordt weggelaten. Voor wie minimalisme onder
de douche wil: IXMO_solo. Dankzij zijn innovatieve technologie combineert de kraan een
thermostaat, stopkraan en slangaansluiting in slechts één module. De bediening is eenvoudig en
intuïtief. Het watervolume wordt aan de voorkant geregeld, de temperatuur wordt aan de
achterkant ingesteld, de slangaansluiting is geïntegreerd. Het resultaat is vrijheid bij het
ontwerpen van de badkamer en een aanzienlijk eenvoudigere installatie doordat er slechts één
element aan de muur hangt.
De revolutie van de thermostaat vult de IXMO_solo - serie aan
In de KEUCO-filosofie bestaat productontwerp uit veel aspecten. Daarbij heeft het altijd de
hoogste prioriteit om designiconen te ontwerpen en het product tegelijkertijd relevant te
verbeteren. Bij de IXMO_solo thermostaat is het basisprincipe van IXMO "minder kan meer"
consequent tot het uiterste doorgevoerd: de kraan combineert de drie functies thermostaat,
stopkraan en slangaansluiting in één element en wordt zo een unieke doucheoplossing. Ook qua
design is de IXMO_solo thermostaat uniek: met een straal van slechts 100 mm en een ronde of
vierkante rozet met een diameter of kantlengte van slechts 90 mm is de IXMO_solo thermostaat
indrukwekkend klein en past hij in elke badkamer. Dankzij één minimalistisch kraanelement aan
de muur heeft hij nog meer praktische voordelen te bieden: eenvoudigere installatie, minder
onderhoud. Dankzij de combinatie van innovatieve technologie en een uitstekend design vormt
de IXMO_solo thermostaat op indrukwekkende wijze een waardevolle aanvulling op de IXMOfamilie.
Voordelen voor de experts
De IXMO_solo thermostaat scoort nog meer pluspunten dankzij een extreem ondiepe
inbouwdiepte van minimaal 65 mm. Daardoor is het mogelijk de thermostaat in dunne wanden of
probleemloos tijdens een renovatie in te bouwen. Dankzij de intelligente dieptecorrectie kan de
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inbouwdiepte flexibel en traploos van 65 mm tot 95 mm worden ingesteld. Omdat er slechts één
basisstuk gemonteerd hoeft te worden, kunnen experts op het gebied van sanitaire, verwarmingsen airconditioningtechnologie de thermostaat eenvoudig en snel installeren. Spoelunit met
stopkraan voor de constructiefase is in het basisstuk geïntegreerd, net als een voorziening voor
verkeerdom geïnstalleerde waterwegen. Hierdoor is de installatie altijd veilig.
Sterk team: IXMO-accessoires
De IXMO-accessoires voor de complete doucheoplossing, zoals handdouchehouder en
douchestang, zijn minimalistisch, uiterst functioneel en snel geïnstalleerd. De drie IXMOoppervlakken in glanzend chroom, mat aluminium of hoogwaardige roestvrij staal bieden veel
vrijheid bij het ontwerpen en nog meer individuele combinatiemogelijkheden.
Unieke solist - de IXMO-handdouchehouder
In navolging van de algemene trend naar minimalistische doucheoplossingen voldoet de IXMOhanddouchehouder aan alle eisen voor minimalistische vormgeving in de badkamer: het perfect
gevormde element biedt ergonomische grip en kan in verschillende posities geplaatst worden.
De IXMO-douchestang: stabiel, functioneel en esthetisch
De robuuste aan de wand gemonteerde stang met handdouchegeleider combineert een lange
levensduur met een esthetisch ontwerp en praktische functionaliteit. De in hoogte verstelbare
handdouchegeleider kan eenvoudig met één hand worden bediend. Bovendien kan de geleider
180° worden gedraaid, afhankelijk van of de douche links of rechts van de stang moet worden
gebruikt. De rozetten van de douchestang passen bij de thermostaat en zijn in het rond of
vierkant verkrijgbaar. De minimalistische esthetiek past perfect bij de IXMO-serie.
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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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