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De KEUCO ROYAL L1 spiegelkast heeft zijn draai gevonden
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Bij de spiegelkast ROYAL L1 van KEUCO heeft men wat de verlichting betreft de keuze uit drie
modi: de volledige frontale verlichting over de hele breedte van de spiegelkast, met tegelijkertijd
wandverlichting naar boven is ideaal voor de dagelijkse verzorging; de aangename indirecte
wastafelverlichting, die als highlight het licht alleen op het armatuur richt, is bijvoorbeeld geschikt
als nachtelijke oriëntatieverlichting of voor een ontspannen verwenbad. Voor verlichting van de
ruimte kunnen ook beide verlichtingsmodi tegelijkertijd worden gekozen. Met de innovatieve
draaidimmer voor de spiegelkast van KEUCO kan de lichtintensiteit traploos worden gedimd.
Deze is discreet onder het frame van de spiegelkast binnen handbereik aangebracht. Met een
simpele draai wordt de gewenste helderheid ingesteld. Daarbij geeft de moderne led-verlichting
een aangename warm witte lichtkleur van 3000 Kelvin af en heeft een geschatte levensduur van
meer dan 30.000 uur in gebruik. U krijgt een zeer goede helderheid en kleurechtheid, zodat
iedere blik in de spiegel een hoogtepunt wordt. Zeer slim: de KEUCO draaidimmer onthoudt de
laatst gekozen modus en lichtintensiteit.

De spiegelkast is in zes maten van 500 mm tot 1.300 mm beschikbaar, met één, twee of drie
dubbelzijdig bespiegelde deuren. Dit garandeert compatibiliteit met bijna alle gangbare
wastafelformaten. Vanaf een lengte van 1.200 mm, oftewel dubbelwastafeloplossingen, is de
wastafelverlichting voor twee armaturen aanwezig. Zo worden glanzende chroomoppervlakken en
mooie ontwerpen bijzonder prominent naar voren gebracht.
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Dankzij de verspiegeling rondom past de ROYAL L1 spiegelkast in iedere badkamer. Ook de
binnenkant overtuigt op alle vlakken: De binnenruimte - achterwand, profiellichten en stekkerdoos
- heeft een geanodiseerd oppervlak. De slimme binnenverlichting, met in hoogte verstelbare
glasplaten en ook met aluminium geanodiseerde schuifkasten, laten genoeg plaats over voor
verzorgingsproducten en zorgen voor goede orde. Dankzij de ingelegde stekkerdoos kunnen
elektrische apparaten ook in de gesloten spiegelkast worden opgeladen. Door de hoogwaardige
scharnieren sluiten de deuren van de ROYAL L1 bijzonder comfortabel en zacht. Doordat weinig
verschillende materialen worden gebruikt, ziet de spiegelkast er zeer harmonieus uit en lijkt wel
uit één stuk gegoten.
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Bij KEUCO ROYAL L1 kan tussen drie verlichtingsmodi worden gekozen.
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De spiegelkast is in zes maten van 500 mm tot 1.300 mm beschikbaar, met één, twee of drie
dubbelzijdig bespiegelde deuren.
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De KEUCO draaidimmer is binnen handbereik aangebracht onder het frame van de spiegelkast.
Met een korte druk schakelt men de verlichting in en uit. Bij langere druk in ingeschakelde
toestand wisselt men tussen de drie verlichtingsmodi.
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Modus één toont de frontale verlichting over de breedte, met tegelijkertijd wandverlichting naar
boven. De aangename indirecte wastafelverlichting, die als highlight het licht alleen op het
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armatuur schijnt, zit in modus twee. In modus drie worden alle drie de verlichtingsbronnen tegelijk
ingeschakeld.
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De KEUCO ROYAL L1 spiegelkast toont ook schoonheid van binnen: geanodiseerde
achterwand, in hoogte verstelbare glasplaten, interne stekkerdoos.
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