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KEUCO ROYAL MATCH: semi-inbouw spiegelkast als verborgen opbergruimte

Highlight in de muur

Met het moderne verlichtingsconcept, de individueel georganiseerde opbergruimte en het
aantrekkelijke ontwerp is de ROYAL MATCH van KEUCO een universele spiegelkast voor elke
badkamer. Naast het klassieke opbouwmodel is er ook een elegante semi-inbouw-versie
beschikbaar. De semi-inbouw spiegelkast komt slechts 67 mm uit de muur en ziet eruit als een
platte spiegel. De royale opbergruimte verbergt zich in de muur. Dankzij de lage inbouwdiepte
van 82 mm is de spiegelkast ook geschikt voor dunne gipsplaatconstructies.

Het hoogtepunt van de ROYAL MATCH is de ledverlichting aan de zijkant: bij het openen draaien
de spiegeldeuren rond de lampen, zodat er altijd perfect licht is - in gesloten en in open toestand.
De lange ledlampen aan de zijkant geven aangenaam warm wit licht met 3000 Kelvin en zorgen
voor een uniforme en niet-verblindende gezichtsverlichting. Ondanks de lange levensduur van de
leds van 30.000 uur en meer, kunnen de lampen eenvoudig worden vervangen door een expert
indien ze het onverwachts niet meer doen. De leds zijn op draagstrips bevestigd die dankzij een
steekverbinding kunnen worden vervangen. KEUCO garandeert 10 jaar lang de levering van
reserveonderdelen.
De onopvallend centraal geplaatste, elektronische sensorschakelaar maakt het mogelijk het licht
aan- en uit te schakelen en traploos te dimmen. Dankzij de ledverlichting op de schakelaar kunt u
zich ook 's nachts oriënteren.

Het exclusieve interieur van de ROYAL MATCH maakt indruk dankzij zijn hoogwaardige glazen
achterwand die aan de achterkant wit geverfd is. Door de centrale scheiding kunnen de glazen
planken links en rechts op verschillende hoogten worden ingesteld - voor individuele inrichting.
De stopcontacten aan de binnenkant zijn net zo praktisch als de dubbele gespiegelde
draaideuren die rondom perfect zicht bieden tijdens het stylen.
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Zoals alle KEUCO-spiegelkasten heeft de ROYAL MATCH een hoogwaardige aluminium body
voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Prachtige aluminium randen laten ook aan
de buitenkant zien dat het ontwerp kwalitatief hoogwaardig is.

Met zijn moderne en strakke design dat in alle stijlen past, is de spiegelkast ROYAL MATCH een
visueel hoogtepunt in elke badkamer - van 650 mm tot 1300 mm breed.
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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.
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