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Praktische accessoires van KEUCO: opbergmogelijkheden rondom het toilet

Esthetische en praktische alledaagse helden

Waar laat je in hemelsnaam die verschillende dingen uit je zakken, zoals mobiele telefoons e.d..,
als er geen muurtje of vensterbank is in de buurt van het toilet? KEUCO heeft daarvoor een zowel
praktische als elegante oplossing ontwikkeld: een toiletrolhouder met plank in dezelfde
ontwerpstijl als de PLAN- en EDITION 400-reeksen.

De PLAN-toiletpapierrolhouder met plank is verkrijgbaar in glanzend chroom, met een matte
aluminiumfinish of met een hoogwaardige roestvrijstalen finish en past daardoor bij de PLANaccessoires. Net als de hele PLAN-familie worden een tijdloos ontwerp, een maximale
functionaliteit en een uitstekende kwaliteit gecombineerd. Op het antislip- en krasvrije
opbergoppervlak van fijn linoleum kunnen mobiele telefoons, munten of andere items uit de
broekzak eventjes veilig worden neergelegd.

De EDITION 400-toiletpapierrolhouder met plank combineert op esthetische en harmonieuze
wijze zachte, organische vormen en afgeronde hoeken met slanke, strakke vormen. Het
uitzonderlijke ontwerp van de 328 mm brede en 100 mm diepe papierhouder biedt een royale
opbergruimte in de buurt van de wc, bijv. voor mobiele telefoons of discreet opgeborgen
toiletartikelen voor de vrouw. De toiletpapierrolhouder in filigraan van hoogwaardig aluminium
maakt elke toiletruimte met zijn elegante uiterlijk mooier. Het aluminium oppervlak is tegelijkertijd
zeer bestand tegen inwerkingen van buitenaf, ook tegen vingerafdrukken, en is uiterst
gemakkelijk schoon te maken.

Welke toiletpapierrolhouder u ook kiest, de planken bieden een praktische extra functie - zowel
thuis in uw eigen badkamer als in openbare toiletten.

1
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

Photos:

KEUCO_EDITION400_paper_holder_shelf_1.jpg

KEUCO_EDITION400_paper_holder_shelf_2.jpg

KEUCO_EDITION400_paper_holder_shelf_3.jpg

KEUCO_EDITION400_paper_holder_shelf_4.jpg

2
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_PLAN_paper_holder_shelf_1.jpg

KEUCO_PLAN_paper_holder_shelf_3.jpg

KEUCO_PLAN_paper_holder_shelf_2.jpg

KEUCO_PLAN_paper_holder_shelf_4.jpg

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

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.
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