Vzhled a funkce hrají u značk y KEUCO rozhodující roli. Výrobky spojují estetický vzhled se smysluplnými inovacemi. Požadavek, který je důsledně
zohledn ěn o d pr v ního nápa du a ž p o realiz aci.
keuco.com
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Kosmetické
zrcátko
COLLECTION PLAN
VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU OBLAST

Mimořádná kvalita povrchů a nejjemnější barevné nuance našich
výrobků lze kvůli technice tisku znázornit pouze omezeně. Optimální dojem na Vás udělají pouze originální výrobky KEUCO. Jsou vystaveny v obchodech se sanitární technikou. Dotisk a kopírování, také
částečné, pouze s v ýslovným souhlasem a s uvedením zdroje
výrobní firmy. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer
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Řada PLAN je se svými 450 jedinečnými produkty nejrozsáhlejší řadou koupelnových doplňků na světě. Řada
PLAN je stejně rozmanitá, jako dnešní životní styly a díky
své šířce a hloubce sortimentu přináší individuální řešení
šitá na míru. Nejen z estetického, ale i z ergonomického
hlediska plní řada PLAN veškerá přání.

PLAN KOSMETICKÉ ZRCÁTKO

Nová
flexibilita
Kosmetické zrcátko řady PLAN je vždy po ruce. Jeho ovládání je přitom
stejně jednoduché jako u ručního zrcátka. Díky designově nenápadnému,
integrovanému dvojitému kloubu jej lze nastavením do tří stran otočit do
libovolné polohy. Přitom není vůbec nutné manipulovat s hlavou zrcátka.
Dlouhé, otočné rameno umožňuje umístit zrcátko po použití naplocho ke
zdi.

193 mm

Dvojitý kloub pro otáčení a
naklápění

305 mm

266 mm

Stabilní nástěnné upevnění s
možností otáčení
PLAN Kosmetické zrcátko
kruhové, bez osvětlení
Stabilní nástěnné upevnění,
pohyb zrcátka pomocí úchytky

1x

Oboustranné zrcátko:

5x

– bez zvětšení
– 5násobné zvětšení

dvoustranné, konkávní/ploché
- Zrcadlo
- 5násobné zvětšení
pro otáčení zrcátka (180°)
- Kloub
pro otáčení hlavy zrcátka okolo ramena (360°)
- Kloub
-	Kloub pro otáčení hlavy zrcátka okolo osy úchytky (360°)

Šířka x Výška x Hloubka: 193 x 305 x 266 mm
pochromováno

povrchová úprava hliník

černá matná
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