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KEUCO zet bij spiegelkasten en lichtspiegels in op zelf ontwikkelde ledmodules en
sensortechnologie

10 jaar levering van reserveonderdelen voor KEUCO-ledspiegelkasten

Sinds enkele jaren heeft iedereen het over het onderwerp energiebesparing door middel van
ledverlichting. Aanvankelijk was dit soort verlichting niet erg populair vanwege het koude, felle
licht, maar inmiddels is het de bestseller voor allerlei soorten verlichting. Dus ook voor gebruik in
de badkamer. Maar ledlicht is niet altijd hetzelfde. Er zijn enorme verschillen in kwaliteit,
uitstraling, duurzaamheid en energieverbruik. Voor KEUCO reden genoeg om zich intensief met
dat onderwerp bezig te houden.

KEUCO-spiegelkasten worden vanwege hun uitstekende kwaliteit, lange levensduur en goede
service voor reserveonderdelen erg gewaardeerd en zijn zeer geliefd. Maar hoe kan het dat de
ledtechnologie naar verluidt een leven lang meegaat? En wat als dat niet zo is? KEUCO vroeg
zich dat ook af en rust zijn hoogwaardige aluminium spiegelkasten daarom uit met zijn eigen
ontwikkelde ledtechnologie.

In

plaats

van

de

eerder

ontwikkelde

fluorescentielampen

gebruiken

de

nieuwe

spiegelkastmodellen hun eigen KEUCO-ledmodules. Naast hun zeer lage energieverbruik worden
ze gekenmerkt door een uitstekende levensduur: met minstens 30.000 bedrijfsuren hebben ze
gedurende een zeer lange periode een optimale lichtopbrengst.

De ledmodules bestaan uit een dragerstrip waarop individuele leds zijn aangebracht. Wat er zo
bijzonder aan is, is dat er om een uniforme lichtstrip te krijgen alleen diodes worden gebruikt die
speciaal op kleurtemperatuur en helderheid geselecteerd zijn. D.w.z. dat KEUCO alleen diodes
koopt die speciaal door de leverancier zijn geselecteerd en die qua kleur harmoniëren met de
diodes. Op die manier ontstaan er ongeveer 7 tot 35 cm lange ledstrips, die homogeen zijn qua
kleur en helderheid, en er dus hetzelfde uitzien.
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Afhankelijk van de afmeting van de spiegelkast wordt er een verschillend aantal ledmodules met
behulp

van

een

steekverbinding

geassembleerd

en

ingebouwd.

De

ledstrips

met

steekverbindingen bieden KEUCO-klanten ook een enorm voordeel: ze kunnen na jarenlang
gebruik nog steeds worden vervangen door een specialist. Zo biedt KEUCO ook de door de klant
gewaardeerde reserveonderdelenservice voor ledtechnologie aan; en dat gegarandeerd 10 jaar
lang!

Maar dat is nog niet alles. De ledtechnologie is de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Zowel
het dimmen van de leds als het veranderen van lichtkleur zijn exclusieve kenmerken. Klanten die
hun badkamer inrichten zijn daar heel blij mee, omdat het nu ook mogelijk is om in de badkamer
verschillende lichtstemmingen te creëren. Daar is niet veel voor nodig: een nieuwe spiegelkast,
zoals de ROYAL LUMOS is genoeg om de badkamer een heel nieuwe sfeer te geven. Van
comfortabel warm wit met 2700 Kelvin tot daglicht wit met 6500 Kelvin: de KEUCO-spiegelkast
biedt alle opties voor elke tijd van de dag en stemming - of het nu voor een dagelijkse
scheerbeurt of een gezellig bad is.

Dankzij verschillende lichtbronnen kan de klant ook kiezen of hij/zij het perfecte licht wil voor de
hele kamer, alleen voor het gezicht of dat alleen de kraan verlicht wordt.

Met de speciaal door KEUCO ontwikkelde sensorbesturing kunnen de lichtbron, de lichtintensiteit
en de lichtkleur worden ingesteld: aan - uit, licht - donker, warm - koud.

Met de KEUCO-spiegelkasten wordt er aan alle wensen voldaan.

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

2

PERSBERICHT

KEUCO led-technologie in een notendop (ROYAL LUMOS):
Lichtintensiteit:

Traploos dimbaar

Lichtkleur:

Traploos dimbaar van warm wit met 2700 Kelvin
tot daglicht wit met 6500 Kelvin

Look:

Homogeniteit van de leds zorgt voor een gelijkmatig helder licht

Levensduur:

Lage warmteontwikkeling met constant afgegeven licht zorgt voor een lange
levensduur van de led, ong. 30.000 bedrijfsuren

Vervangbaarheid:

ledstrips met steekverbindingen kunnen door een specialist worden
vervangen

KEUCO garandeert kwaliteit:
- Eersteklas kwaliteit en vakmanschap
- 5 jaar garantie
- 10 jaar levering van reserveonderdelen
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KEUCO zet met zijn zelf ontwikkelde ledlampen nieuwe standaarden. Zo kan de ledverlichting
van de ROYAL LUMOS spiegelkast bijvoorbeeld worden gedimd en continu worden aangepast
qua lichtkleur: van daglicht wit licht met 6.500 Kelvin voor de ideale dagelijkse verzorging tot
warm wit licht met 2.700 Kelvin, ideaal om ´s avonds perfect make-up aan te brengen of voor een
sfeervolle badkamer.
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De ROYAL LUMOS wordt via het sensorgestuurde bedieningspaneel bediend.
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Over KEUCO
KEUCO GmbH & Co. KG is een internationale full-service fabrikant van hoogwaardige
badkamerinrichting. Als de oorspronkelijke marktleider voor badkameraccessoires biedt KEUCO
vandaag de dag een breed assortiment kranen, accessoires, spiegelkasten en badkamermeubels
‘made in Germany’. Het familiebedrijf in de derde generatie heeft zijn hoofdkantoor sinds de
oprichting in 1953 in Hemer, Westfalen. Onze overige productielocaties zijn te vinden in
Gütersloh en Bünde.
Contactgegevens voor de pers:
bm CONSULTING – Communication & PR
Birgit Munz
Quodmicke 4
D-58809 Neuenrade-Küntrop
Tel:

0049-(0)2394 - 24 24 54

Mobiel:

0049-(0)172 - 714 92 29

E-mail:

munz@bm-consulting.net
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