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KEUCO spiegelkast ROYAL 15 met dimbare LED-verlichting

Hoogstaande allrounder tegen een aantrekkelijke prijs

De spiegelkast is reeds vele jaren een populaire klassieker in de badkamer. Hij combineert hij op
een elegante manier spiegel, licht en bergruimte. Strak design, hoogwaardige oppervlakken en
warm wit LED licht in drie dimbare verlichtingsscenario's maken de spiegelkast ROYAL 15 van
KEUCO tot een aantrekkelijk alleenstaand stuk in elke badkamer.

KEUCO verbindt met de spiegelkast ROYAL 15 het gebruik van innovatieve LED-technologie met
een variabel indeelbaar aanbod aan opbergruimte. Qua design zijn het de filigraan, gematteerde
opzetlampen uit licht geleidende materialen, die de rechtlijnige vormgeving van de spiegelkast
een moderne look verlenen. Zo kan de spiegelkast ROYAL 15 met elke wastafel en bijbehorende
stijl gecombineerd worden.

Het aangenaam warm wit licht van de LED- verlichting maakt met drie schakelbare modi een
optimaal verlichtingsscenario voor elke gelegenheid mogelijk. De LED opzetlampen met frontale
kamerverlichting en tegelijkertijd indirecte wandverlichting naar boven zorgen voor een
gelijkmatige, aangename gezichtsverlichting bij de dagelijkse verzorging. De naar onder
schijnende

wastafelverlichting

is

als

sfeerverlichting in de badkamer ideaal.

nachtelijk

oriënteringslicht

of

als

amosferische

Beide verlichtingsmodi samen creëren een helder

kamerlicht, dat daardoor ook als enige verlichtingsbron gebruikt kan worden. Via de intuïtief
bedienbare draaidimmer onder het lichaam van de spiegelkast kan de helderheid in alle drie
verlichtingsscenario's traploos geregeld worden. Wat erg handig is: De KEUCO draaidimmer slaat
ook de laatst gekozen modus en de lichtintensiteit op. Naast haar zeer geringe energieverbruik
wordt de LED-verlichting vooral gekenmerkt door een lange levensduur. Met minstens 30.000
bedrijfsuren lichten de moderne LED's over een lange tijdsperiode op.
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Rondom gespiegeld komt de ROYAL 15 spiegelkast uiterst verfijnd over. Zoals elke aluminium
spiegelkast van KEUCO kenmerkt ze zich door haar hoogwaardige materialen en haar eersteklas
kwaliteit en verwerking. Achter de brede gespiegelde draaideuren met scharnieren met zachte
sluiting verbergt zich veel plaats voor verzorgings- en make-up gebruiksvoorwerpen.
Tegelijkertijd maken ze ook het bekijken van het kapsel aan de achterkant van het hoofd
mogelijk. Door in de hoogte verstelbare glazen planken kan de binnenindeling individueel
aangepast worden. Dankzij twee binnenliggende stopcontacten kunnen elektrische apparaten
ook in een gesloten spiegelkast opgeladen worden.

Met haar breedte van 500 mm als ééndeurs spiegelkast, 650 mm, 800 mm, of 1000 mm in
tweedeurs uitvoering en 1200 mm in driedeurs uitvoering is de ROYAL 15 een allrounder voor de
samenstelling van de wasplaats in elke badkamer. Als driedeurs model is het met twee
wastafelverlichtingen voor een dubbele wastafel uitgerust.
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