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KEUCO PLAN blue: uitgebreid assortiment kranen met een mooi aluminium oppervlak

Kranen ‘Made in Germany’ bieden de langst mogelijke levensduur

KEUCO-kranen ‘Made in Germany’ combineren een eersteklas ontwerp, onberispelijke
oppervlakken, de langst mogelijke functionaliteit en de beste kwaliteit. De kranenreeks PLAN blue
kenmerkt zich door een tijdloos en duurzaam design. Daardoor is de reeks breed toepasbaar en
past ze zonder problemen bij verschillende inrichtingsstijlen. De prachtige verchroomde
oppervlakken benadrukken de uiterste precisie in vakmanschap. De elegante matte
aluminiumfinish, die fluweelzacht aanvoelt, vormt een aanvulling op het uitgebreide assortiment
kranen van PLAN blue.

De hoogwaardige aluminium oppervlakken zijn uitstekend bestand tegen inwerkingen van
buitenaf, bijv. tegen vingerafdrukken en waterdruppels, en zijn daarom heel gemakkelijk te
reinigen. Die speciale eigenschappen zijn van groot belang in zowel badkamers thuis als in
openbare en semiopenbare ruimten, zoals in hotels, ziekenhuizen of kantoren. Bovendien is
aluminium een gebruikelijk en populair materiaal bij het interieurontwerp. De kranen van PLAN
blue met een aluminiumfinish zorgen ervoor dat het ontwerp perfect in het interieur past.

Voor de éénhandelmengkranen zijn er drie verschillende uitlooplengtes en -hoogten beschikbaar.
Zo past de éénhendelmengkraan PLAN blue op bijna elke wastafel. Het assortiment kranen
omvat ook een wastafelkraan met een draaibare afvoer die aan een breed scala aan behoeften
voldoet. Bovendien biedt deze kraan veel ruimte tijdens het wassen van de handen en meer
comfort bij het aan de wastafel wassen van de haren.
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PLAN blue-kranen zijn, net zoals alle KEUCO-kranen, van de hoogst mogelijke kwaliteit op het
vlak van verwerking, gebruikte materialen en technologie. De bewezen cartouchetechnologie, de
temperatuurregeling met keramische schijven en een perlator met instelbare straalhoek, zorgen
voor een maximale levensduur. Het exclusieve gebruik van messing gedraaide en gefreesde
onderdelen staat voor solide materiaal, met de nadruk op precieze vormen en perfecte
oppervlakken.

Tegelijkertijd kan er met de PLAN blue-éénhendelmengkranen water worden bespaard. Het
debiet is slechts 6 l/min. De waterbelevenis wordt daarbij niet ten nadele beïnvloed: speciale
perlators zorgen voor een krachtige maar tegelijkertijd zachte waterstraal. De PLAN blueéénhendelmengkraan is gecertificeerd volgens het WELL-classificatiesysteem.

Het PLAN blue-assortiment slanke wastafelkranen bestaat uit verchroomde kranen of kranen met
een aluminiumfinish. Ze hebben allemaal hetzelfde soort design. Het PLAN blue-assortiment
biedt bad- en douchemengkranen voor aan de muur, een éénhendel bidetmengkraan en een
handdouche. Het assortiment kranen wordt aangevuld met een uitgebreid assortiment PLANaccessoires met bijpassende oppervlakken.

De PLAN blue-kraan kan ook perfect worden gecombineerd met alle IXMO-douche- en
badoplossingen met een aluminiumfinish.
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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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