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KEUCO-spiegelkast ROYAL MODULAR 2.0 laat niets te wensen over
Architectonisch meesterwerk in veel uitvoeringen
De extreem flexibele afmetingen, de diverse uitvoeringen en een gestroomlijnd eenvoudig
ontwerp zorgen ervoor dat de ROYAL MODULAR 2.0 een universele spiegelkast is, die in elke
badkamer en bij elke behoefte past. De breedtes, hoogtes en dieptes kunnen individueel gekozen
worden – en dankzij zijn intelligente LED-verlichtingsconcept, zeer functionele technologie,
georganiseerde opbergruimte en goed doordachte uitrustingsdetails is het een echte allrounder.
Flexibiliteit is zijn kracht
De ROYAL MODULAR 2.0 is zeer flexibel qua afmetingen: met breedtes van 50 tot 160 cm, in
twee hoogtes en twee dieptes. Met 1.000 verschillende modellen past ze bij elke wastafel, in
badkamers van alle groottes en voldoet ze optimaal aan de individuele wensen van onze klanten.
En wie de spiegelkast liever in de muur wil integreren, vindt uiteraard ook genoeg beschikbare
inbouwvarianten.
Licht voor elk moment van de dag en sfeer
De horizontale LED-verlichting boven en onder zorgt voor een schaduwvrije, niet-verblindende en
duidelijke gezichtsverlichting. Tegelijkertijd stelt het de wasruimte vakkundig in het juiste daglicht.
Het licht kan daarbij zonder problemen qua helderheid en lichtkleur worden aangepast aan de
behoeften van de gebruiker: van helder daglicht wit licht voor het dagelijkse verzorgingsritueel tot
gedimd, warm wit licht om te ontspannen. Dit kan traploos ingesteld worden. Het sensorsysteem
voor lichtregeling bevindt zich aan de binnenkant van de spiegelkast, zodat de spiegelkast er
volledig opgeruimd en minimalistisch uitziet. Voor het in- en uitschakelen is er nauwelijks een
kleine knop aan de buitenkant te zien. Als er geen verlichting op de spiegelkast nodig is, is er ook
een niet-verlichte versie beschikbaar.
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Overtuigende innerlijke waarden
De binnenkant van de spiegelkast ROYAL MODULAR 2.0 verrast met een contrastrijk, stijlvol
design, individueel te organiseren matglazen planken en een achterwand van wit glas. De
draaideuren met spiegels aan beide kanten zorgen voor een royaal zicht rondom. De deuren
sluiten zachtjes dankzij de comfortabele "soft-close"-technologie, die ook naar eigen smaak kan
worden aangepast aan de zwarte scharnieren van langzaam tot snel sluiten. Zeer praktisch detail
is een cosmeticaspiegel, die flexibel aan de glazen planken en de deuren kan worden bevestigd
of indien nodig kan worden neergezet. Een magnetische staaf helpt kleine schoonheidsspulletjes
gemakkelijk terug te vinden. Een speciale functie is de optie voor stopcontacten en dubbele USBaansluiting, die achter twee kleppen verborgen zijn.
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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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