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KEUCO ROYAL LUMOS: High-End verlichtingsoplossingen fuseren met topdesign
Een spiegelkast zoals een afbeelding door rondom lopende lichtkaders
De fijn afgewerkte ROYAL LUMOS spiegelkast van KEUCO is voorbestemd voor luxueuze,
hoogwaardige badkamers. Een rondom lopend driezijdig lampenkader maakt ze tot een echt
hoogtepunt in de badkamer - of het nu is als klassieke wandvoorbouw-spiegelkast of als
buitengewoon halfinbouw model. Het geopende opbergvak zet lievelingsproducten efficiënt in
scene.

Bij de KEUCO spiegelkast ROYAL LUMOS ontworpen door designbureau blisse-zetsche,
München, brengen eersteklas kwaliteit en top design Made in Germany uit een geraffineerde
lichttechniek en intelligente kamerbenutting samen.

De rondom lopende kaders vatten de

ROYAL LUMOS in één beeld samen. Door de driezijdige, van binnenuit stralende LED-verlichting
van de doorschijnende kaders verkrijgt de spiegelkast een zachte, voor de wand zwevende look.
Vooral in de variant als halfinbouw spiegelkast komt de gewichtloze uitstraling bijzonder goed tot
haar recht. De royale opbergruimte verbergt zich voor de helft in de wand. De gespiegelde
buitenkanten van het wandvoorbouw model zijn het bewijs van een geavanceerd ontwerp. Een
even opvallend als praktisch designkenmerk is het geïntegreerde opbergvak. Ook bij gesloten
spiegeldeuren maakt ze de toegang tot de veel gebruikte spullen mogelijk. Een fijne legger uit
linoleum creëert een antislip en krasvrije opslagruimte voor horloges, juwelen of mobiele
apparaten.

Met het intelligente verlichtingsconcept in een intuïtieve bediening plaatst KEUCO nieuwe
maatstaven. Zo kan de LED-verlichting van de ROYAL LUMOS via het bedieningspaneel gedimd
en in lichtkleur traploos ingesteld worden: van daglicht wit licht met 6.500 Kelvin voor de ideale
dagelijkse verzorging tot warm wit licht met 2.700 Kelvin, optimaal voor een perfecte make-up 's
avonds of een sfeervolle badsfeer. Daarenboven waakt de ROYAL LUMOS met drie
verlichtingsbronnen: Een hoofdverlichting van de rondom lopende kaders evenals een vak- en
wastafelverlichting.
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Bij ingeschakelde hoofdverlichting zorgt het LED-lichtkader voor de kamer- en gezichtsverlichting
evenals voor de verlichting van het interieur van de kast in geopende toestand. De aanvullende
verlichting naar onder plaatst atmosferische lichtaccenten op de kraan en de wastafel; en de
indirecte verlichting van de achterliggende gespiegelde opbergvakken is tegelijkertijd functioneel
alsook esthetisch. De volledige verlichting en de indirecte verlichting - bestaande uit wastafel- en
vakverlichting - kunnen afzonderlijk in- en uitgeschakeld, in de lichtkleur aangepast en gedimd
worden. De vak- en wastafelverlichting lichten altijd parallel op.

De hoogwaardige binnenuitrusting kenmerkt zich door de gespiegelde rug- en zijwanden en de
praktische details zoals in de hoogte verstelbare glasplaten en twee stopcontacten. Door de
scharnieren met zachte sluiting sluiten de deuren van de ROYAL LUMOS bijzonder comfortabel
en zacht. De binnenin gespiegelde draaideuren maken ook het bekijken van het kapsel aan de
achterkant van het hoofd mogelijk.

Verkrijgbaar in zes breedtes, van 650 tot 1400 mm, opent de ROYAL LUMOS spiegelkast
individuele ontwerpopties vor kleine en grote badkamers. Afhankelijk van de breedte is ze tot drie
spiegeldeuren uitgerust en biedt ze de perfecte combinatie voor enkele en dubbele wastafels
aan. De wandvoorbouw en halfinbouw varianten geven veel speelruimte aan een moderne
architectuur in de badkamer.
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