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Comfortabele douche-ervaring met KEUCO

Praktisch houdt van chique: Comfortabel douchezitje zorgt voor kwaliteit van leven

De trend in badkamers is grote inloopdouches. Naast de douche-ervaring staan design en
comfort op de voorgrond. KEUCO biedt hiervoor een uitgebreid assortiment aan kranen en
accessoires die sensueel design en zinvolle functionaliteit combineert.

Een pluspunt op het

gebied van comfort is een zitplaats in de douche. Het KEUCO douchezitje, ontworpen door
designbureau Tessereaux & Partner in Potsdam, biedt een opvallend mooie en elegante
oplossing die op het eerst zicht al overtuigt door de kwalitatief hoogwaardige materialen en beste
afwerking. Het zitcomfort en de hoge draagkracht maken van het zitje een zeer aantrekkelijk
uitrustingselement.

Het KEUCO douchezitje is voorzien van zacht materiaal dat zich aanpast aan het lichaam en zeer
aangenaam en warm aanvoelt. Vanwege de speciale oppervlakteafwerking zit u veilig. Bovendien
is het materiaal zeer duurzaam, onderhoudsvriendelijk en makkelijk te reinigen.

Met zijn rechtlijnig en esthetisch design past het douchezitje in elke badkamer. Als zitbank in een
grote SPA-douche biedt het met een breedte van 450 mm en een diepte van 330 mm veel ruimte.
De onzichtbare, extreem stabiele muurbevestiging beschikt over een draagvermogen van 150 kg.

De zachte vorm met grote, afgeronde bochten zonder hoeken en kanten is praktisch én visueel
aantrekkelijk. Design en comfort in een ideale combinatie. In de kleuren donkergrijs, wit, mat
kasjmier of mat truffel volgt het KEUCO douchezitje de huidige tijdgeest van de trendy kleuren.
Het past perfect bij de badkamermeubels van KEUCO en geeft badkamers met een grote douche
een finishing touch om zo het perfecte wellness gevoel te creëren.
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