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Stijlvol te gast: de badkamer voor gasten van KEUCO PLAN
Eenvoudige elegantie, zelfs voor kleine ruimtes
Het holistische inrichtingsconcept PLAN biedt betekenisvolle functionaliteit, ook voor de inrichting
van gastenbadkamers. Het wastafelensemble dat ontworpen is door designbureau Tesseraux +
Partner uit Potsdam, maakt indruk door de kleine keramische wastafel, de hoogwaardige
wastafelonderbouw en de hoge LED-lichtspiegel die een esthetische eenheid vormen – ook voor
kleine en smalle ruimtes.
Elk meubelstuk is verkrijgbaar in vijf kleuren: truffel, kasjmier en roestvrij staal of klassiek wit en
antraciet en heeft een eenvoudig design. Stijlvolle upgrade: voor smalle wastafelondermeubels is
er een moderne poot in dezelfde kleur beschikbaar. De tot het holistische badkamerconcept
behorende LED-lichtspiegels zijn opvallend, maar stralen een rustige kalmte uit en passen met
hun hoogwaardige lak qua kleur precies bij de kleur van het gekozen meubel. Als alternatief is er
de PLAN lichtspiegel met universeel bijpassend oppervlak in geanodiseerd aluminiumzilver. De
lichtspiegel scoort naast het elegante design punten met zijn intelligente technologie en biedt op
elk gewenst moment het juiste licht en de perfecte gezichtsverlichting van degene die in de
spiegel kijkt.
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Ruimtebesparend wonder onder de wastafel
Aan de binnenkant van de PLAN wastafelonderbouw zijn twee compartimenten te vinden, die
veel opbergruimte bieden in verhouding tot de geminimaliseerde kastafmetingen. De
meegeleverde ruimtebesparende sifon draagt hier ook zijn steentje toe bij. Om het opgeruimd te
laten zien, is deze achter de achterwand verborgen. De vlakke en stijlvolle keramische wastafel is
met of zonder kraangat geschikt voor 1-hendelmengkranen of wandkranen.

Geraffineerde lichtspiegel met extra opbergruimte
Naast de hoofdverlichting zet de wastafelverlichting van de PLAN LED-lichtspiegel kleine ruimtes
prachtig in het licht. De hoogte van de lichtspiegel van 85 cm laat de badkamer er visueel hoger
uitzien. Twee variabel instelbare lichtkleuren en een spiegelverwarming zijn optioneel
verkrijgbaar. Vooral de spiegelverwarming is ideaal voor kleine doucheruimtes. Voor een
individuele lichtsfeer kunnen hoofd- en omgevingsverlichting afzonderlijk worden ingeschakeld en
gedimd.
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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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