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KEUCO-doucheplanchetten
Voor de perfecte combinatie van design en opbergruimte
De dagen dat het hele gezin slechts één shampoo gebruikte, zijn allang voorbij. Er is veel vraag
naar verzorgingsproducten – tegelijkertijd moet de douche er altijd opgeruimd uitzien en een
echte blikvanger zijn. De nieuwe KEUCO-doucheplanchetten zijn zowel opbergruimte als een
echte blikvanger en benaderen het onderwerp planchet en opbergruimte verfrissend anders. Ze
bieden veel ruimte en zien er trendy uit. De stijlvolle, gepoedercoate aluminium designobjecten
voor in de douche zijn in het wit of grijszwart verkrijgbaar. Naast twee modellen voor
wandmontage is er ook een doucheplanchet die aan de glazen douchewand opgehangen kan
worden. Naast de standaardbreedtes zijn er zelfs doucheplanchetten verkrijgbaar met een
breedte tot één meter. Daar kan elk verzorgingsproduct op bewaard worden.
Nieuw bij KEUCO: de doucheplanchetten met hun tweecomponentenlijm kunnen eenvoudig
zonder boren stevig aan de muur bevestigd worden. De doucheplanchetten worden opgehangen
in de optioneel gelijmde of geschroefde muurbeugels en kunnen daarom voor het schoonmaken
eenvoudig verwijderd worden.
Het moderne, eenvoudige ontwerp past in bijna alle interieurstijlen en maakt de KEUCOdoucheplanchetten universeel toepasbaar. De verzorgingsproducten zijn achter het hoge
oppervlak verborgen, waardoor de douche er altijd schoon en opgeruimd uitziet.
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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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