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Wanneer u in de badkamer meer veiligheid en comfort wenst, hoeft 
u geen afstand te doen van eersteklas design, want wij bieden u een 
badkamerassortiment, dat ergonomisch en esthetisch in gelijke 
mate overtuigt – en dat het douchen elke dag weer tot een zinnelijke 
ervaring maakt. 

DE GEHELE DOUCHEBELEVING
32



In de badkamer zijn royale douches zonder drempel 
momenteel heel trendy en populair. Naast de 
douchebeleving staan comfort en veiligheid op de 
voorgrond. Met de kranen en accessoires van de 
series PLAN en ELEGANCE biedt KEUCO functionele 
en esthetische oplossingen die de alledaagse 
douche tot een bijzonder wellnessmoment maken – 
en daarmee de levenskwaliteit sterk verhogen.

Een pluspunt op het gebied van douchecomfort 
is de zitmogelijkheid. Want zittend douchen is 
buitengewoon comfortabel en veilig. Een opvallend 
mooie en elegante oplossing biedt de PLAN-
klapzitting die door hoogwaardige materialen 
en perfecte afwerking onmiddellijk in het oog 
springt. Het aangename zitcomfort en de hoge 
belastbaarheid maken de klapzitting tot een 
aantrekkelijk inrichtingselement in de douche – 
zowel voor privaat als voor publiek gebruik. Het 
zachte, met schuim gevulde zitoppervlak en 
de stabiele wandhouder zijn vervaardigd uit 
materialen van de hoogste kwaliteit en zorgen zo 
voor een comfortabel en veilig zitgevoel. Dankzij de 
licht gevormde zitting is het aangenaam en veilig 
zitten in de doucheruimte. 

De PLAN-klapzitting is beschikbaar in de kleuren 
zwartgrijs, lichtgrijs of wit en kan zo harmonisch 
in de badkamer resp. doucheruimte worden 
geïntegreerd. De wandhouder is verchroomd of 
in aluminium gelakt verkrijgbaar. Afhankelijk van 
de plaatsverhoudingen of individuele eisen kan 
uit twee formaten worden gekozen. Met 150 kg 
belastbaarheid kan de PLAN-klapzitting zowel 
voor privédoeleinden alsook publieke doeleinden 
worden gebruikt. In de grote uitvoering voldoet 
de klapzitting bovendien aan de normering  
DIN 18040-1 voor barrièrevrij bouwen bij publiek 
toegankelijke gebouwen.

PLAN

NEEMT U PLAATS 

Door haar elasticiteit bieden de met schuim gevulde softzittingen niet alleen het hoogste com-
fort, maar zijn ze ook bijzonder stevig. 
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PLAN

Een hoekoplossing voor de douche, 
die aan alle wensen voldoet. Het 
relingsysteem dient tegelijkertijd als 
douchestang, als stabiele hand-
greep alsook als houder voor de 
inhangbare doucheklapzitting. Met 
de bijpassende hoeksponskorf is de 
zaak afgerond. 

De PLAN-doucheklapzitting kan na gebruik in  
de plaatsbesparende verticale stand worden 
gebracht. Mocht ze slechts zelden worden 
gebruikt, dan kan ze met één handeling worden 
opgeklapt en tot het volgende gebruik in de kast 
worden opgeborgen. 

INTELLIGENT OM EEN HOEKJE GEDACHT 
76



PLAN

DOUCHECOMFORT OPNIEUW GEDEFINIEERD

Het badkamerconcept PLAN is met ca. 500 afzonderlijke 
artikelen de meest omvangrijke badkamerserie op 
de markt. De kranen en accessoires combineren 
functionaliteit en esthetiek door veelzijdige 
mogelijkheden en hoogwaardig design. Talrijke 
douchezittingvarianten in verschillende kleuren ronden 
het uitgebreide assortiment af. Er kan gekozen worden 
uit klapzittingen met en zonder rugleuning. Wat ze 
gemeen hebben is een ergonomisch gevormd zitvlak. 
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Er wordt altijd veel gelet op ergonomie en veiligheid in de badkamer. Een badkamer plant men vandaag de dag 
ideaal gesproken zo, dat ze in de loop der jaren aan de groeiende persoonlijke behoefte aan comfort kan worden 
aangepast – en bij Keuco hoeft daarbij niemand in te boeten op esthetiek.

Een bijzonder mooi voorbeeld daarvoor is de collectie ELEGANCE. Hoofd- en handsproeiers kunnen individueel 
worden gecombineerd en het relingsysteem kan perfect aan de plaatselijke omstandigheden van de douche 
worden aangepast. 

ELEGANCE

DESIGN EN ERGONOMIE IN ÉÉN

Ergonomie, die zich goed aanvoelt, en design, dat er goed uitziet: de totaalbenadering van de collectie ELEGANCE kan in elk detail worden aangetroffen. 
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34908
Douchegreep met douchestang
met sproeierhouder PLAN
compleet met sproeierhouder
rechts of links te gebruiken
douchestang voor vrij positioneerbare 
montage
 600 x 600 x 1100 mm
 600 x 900 x 1100 mm
 900 x 600 x 1100 mm
 900 x 900 x 1100 mm
 900 x 1100 x 1100 mm
 1100 x 900 x 1100 mm

34911
Douche- en badgreep PLAN
rechts of links te gebruiken
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

34914
Douchegreep met douchestang
met sproeierhouder PLAN
compleet met sproeierhouder
douchestang voor vrij positioneerbare 
montage
 600 x 1100 mm
 900 x 1100 mm
 1100 x 1100 mm

54985
Douchestang PLAN
bestaande uit:
doucheslang, 800 mm
douchegeleider
tegelopvulstuk

34912
Douchestang PLAN
kompleet met handdouchehouder

34915
Douchegreep met douchestang
met sproeierhouder PLAN
compleet met sproeierhouder
rechts of links te gebruiken
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm

34901 
Handgreep PLAN
voor horizontale of verticale montage
300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100 mm

31614
Douchegreep met douchestang
met sproeierhouder ELEGANCE
compleet met sproeierhouder
douchestang voor vrij positioneerbare 
montage

31606
Hoeksteun 90° ELEGANCE 
voor douchestang
compleet met sproeierhouder
rechts of links te gebruiken

34906
Hoeksteun 90° PLAN
voor douchestang
compleet met sproeierhouder
rechts of links te gebruiken
400 x 1100 mm

34906
Hoeksteun 90° PLAN
rechts of links te gebruiken
300 x 600 mm

51685
Douchestang ELEGANCE
bestaande uit: 
doucheslang, 900 mm
 douchegeleider
tegelopvulstuk

11607
Handgreep ELEGANCE 
300 mm

Oppervlak verchroomd (PLAN/ELEGANCE)  
Oppervlak aluminiumfinish resp. gedeeltelijk roestvrij staalfinish (PLAN)  

RELINGSYSTEMEN 

464 mm

764 mm

3491434908 34915

34911 34901

382 mm, 482 mm, 
582 mm, 682 mm, 
782 mm, 882 mm,

982 mm, 1082 mm, 
1182 mm 

34906

34906

34912 

851 mm

54985 31606

31614 51685

335 mm

11607
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beantragt beantragt

14982
Kruk
geschikt voor in de natte ruimte

Oppervlak verchroomd of 
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1) 

14980 
Klapzitting
voor wandmontage 
zitje naar boven opklapbaar
zitvlak: 360 mm, wit, 
donkergrijs of lichtgrijs

Oppervlak verchroomd of 
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1) 

34982
Klapzitting met rugleuning
voor wandmontage
zitje naar boven opklapbaar
zitvlak 360 mm breed, 
zitvlak en rugleuning,
wit, donkergrijs of lichtgrijs

Oppervlak verchroomd of 
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1) 

34981
Klapzitting met rugleuning
om in de houdgreep te hangen net 
als de handkraan voor douche en bad 
zitje naar boven opklapbaar
zitvlak 360 mm breed, 
zitvlak en rugleuning,
wit, donkergrijs of lichtgrijs

Oppervlak verchroomd of 
aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1) 

14983
Klapzitting 
voor wandmontage 
soft zitting naar boven opklapbaar
zitvlak: 370 mm, wit, 
donkergrijs of lichtgrijs

Oppervlak verchroomd of
Aluminium gelakt

34983
Klapzitting
voor wandmontage
soft zitting naar boven opklapbaar
zitvlak: 450 mm, wit, 
donkergrijs of lichtgrijs

Oppervlak verchroomd of
Aluminium gelakt

DOUCHEZITTING 

Leverbare kleuren klapzitting

donkergrijs witlichtgrijs

aangevraagdaangevraagd

14980 3498314983 34982 34981

360 mm 370 mm 450 mm

14982

1514



54924
Eéngreeps douchemengkraan PLAN
voor opbouwmontage
keramische cartouche met  
temperatuurbegrenzing

54926 
Thermostaatbatterij voor douche PLAN
voor opbouwmontage
greep met 50% mengbegrenzing 
veiligheidsstop bij 38° 
met terugstroombeveiliging

54971
Eéngreeps douchemengkraan PLAN
voor inbouwmontage
kant-en-klaar set, passend bij  
Flexx Boxx EHM DN 20,  
bestaande uit: greep, huls en rozet

54972
Eenhandel wandmengkraan PLAN
voor inbouwmontage
kant-en-klaar set, passend bij  
Flexx Boxx EHM DN 20,  
bestaande uit: greep, huls, omstelling en rozet

54973
Thermostaatbatterij PLAN
voor inbouwmontage
met keramische stopkraan,  
kant-en-klaar set, passend bij  
Flexx Boxx THM DN 20,  
bestaande uit: greep, huls en rozet

54974
Thermostaatbatterij PLAN
voor inbouwmontage
met keramische stop- en omstelkraan,  
kant-en-klaar set, passend bij  
Flexx Boxx THM DN 20,  
bestaande uit: greep, huls en rozet

ARMATUREN 

51624
Eéngreeps douchemengkraan ELEGANCE
voor opbouwmontage, keramische cartouche

51626
Thermostaatbatterij  
voor douche ELEGANCE
voor opbouwmontage
greep met 50% mengbegrenzing 
veiligheidsstop bij 38° 
met terugstroombeveiliging

51671
Eéngreeps douchemengkraan ELEGANCE
voor inbouwmontage
kant-en-klaar set passend bij  
Flexx Boxx EHM DN 20  
bestaande uit: greep, huls en rozet

51672
Eenhandel wandmengkraan ELEGANCE
voor inbouwmontage
kant-en-klaar set passend bij  
Flexx Boxx EHM DN 20  
bestaande uit: greep, huls, omstelling en rozet

51673
Thermostaatarmatuur ELEGANCE
voor inbouwmontage
met keramische stopkraan, 
kant-en-klaar set passend bij  
Flexx Boxx THM DN 20
bestaande uit: greep, huls en rozet

51674
Thermostaatarmatuur ELEGANCE
voor inbouwmontage
met keramische stop- en omstelkraan,  
kant-en-klaar set passend bij  
Flexx Boxx THM DN 20
bestaande uit: greep, huls, omstelling en rozet

Oppervlak verchroomd (PLAN/ ELEGANCE)  
Oppervlak aluminiumfinish resp. roestvrij staalfinish (PLAN)  

5492654972

54973

54974

5492454971

51626

5162451671

51672

51673

51674
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54991
Handdouchehouder, wandmodel
voor doucheslangen met conische moer

59991 
Handdouchehouder
wandmodel voor doucheslangen met  
conische moer,
trapsgewijs verstelbaar van 20-65°
voorsprong: 97 mm

54947
Slangaansluiting 
passend bij inbouwarmatuuren

54995
Doucheslang
1250, 1600, 2000 mm

54980
Handdouche PLAN
met antikalksysteem, 
functies:
normale straal
soft straal
massage straal

51680
Handdouche ELEGANCE
met antikalksysteem, 
functies:
normale straal
soft straal

51689/51686
Hoofdsproeier  
met plafondaansluiting DN 15,
ø 180 mm, met douchearm,
doorstroming hoeveelheid begrenst tot 15 l/min.
Voorsprong: 100, 300 mm

51688/51686
Hoofdsproeier
Ø 180 mm, met douchearm,
Voorsprong: 300, 450 mm

Oppervlak verchroomd (PLAN/ ELEGANCE)  
Oppervlak aluminiumfinish resp. roestvrij staalfinish (PLAN)  

ARMATUREN 

51689/51686

5498051688/51686 5168054995

54991

54947

59991

1918



ZEEPKORF EN MEER

11658 
Sponskorf
met uitneembare inzet
in wit of antraciet
239 x 105 x 70 mm

11657 
Hoeksponskorf
met uitneembare inzet
in wit of antraciet 
lengte: 140 mm 
251 x 117 x 70 mm

24942  
Sponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
200 x 114 x 28 mm

24942  
Sponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
200 x 114 x 70 mm

24944
Hoeksponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
lengte: 186 mm
264 x 180 x 47 mm

 
24944
Hoeksponskorf
afneembaar, met afgedekte bevestiging
lengte: 186 mm
260 x 180 x 72 mm

11158
Douchemand
300 x 95 x 67 mm

14958
Universele planchet
met kristalglazen plaat
Oppervlak verchroomd, roestvrij staal  
of aluminium zilver-geëloxeerd (e6 ev1)/
verchroomd
210 x 115 mm

Oppervlak verchroomd

1495811657

24942

24942

24944

24944

1115811658

2120



Leverbare kleuren douchegordijnen

ecru
PLAN uni

wit
PLAN uni/PLAN maxxi

lichtgrijs
PLAN uni

wolwit
PLAN Flame CS

*Opmerking voor verwerking: gezoomde zijkanten, verstevigingsband voor ogen in roestvrij staal, afstand van de ogen ca. 20 cm, zoom in roestvrij staal rechts 
genaaid, per meter 50 g, compleet met ophangringen, wit.
Opmerking voor de maten: De opgegeven maten zijn de klare gordijnmaten. Wij raden een afstand tot de grond aan van ca. 30 mm aan zodat het douchegordijn 
niet op de bodem van het bad of de douchevloer ligt. Afstand tussen het midden van de stang en bovenkant douchegordijn ca. 40 mm. De gordijnbreedte dient ca. 
1,3- tot 1,5 keer de lengte van de gordijnstang te zijn.

14943/14944
Douchegordijn PLAN uni*
100% Trevira, 80 g/m2, waterdicht,  
schimmeldodend, antibacterieel, antistatisch,  
gekalanderd, wasbaar op 30°,
op 60° desinfecteerbaar (krimp 1–2%),  
strijken mogelijk (krimp 3–5%),  
getest op schadelijke stoffen volgens
Öko-Tex-Standard 100
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 2000, 3000 mm

14943/14944
Douchegordijn PLAN Flame CS*
zwaar ontvlambaar conform DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m2, waterdicht,  
schimmeldodend, antibacterieel, antistatisch,  
gekalanderd, wasbaar op 30°, op 60° desinfecteerbaar 
(krimp 1–2%), strijken mogelijk (krimp 3–5%),  
getest op schadelijke stoffen volgens
Öko-Tex-Standard 100
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 2000, 3000 mm

14946/14947
Douchegordijn PLAN maxxi*
100% Polyester, 75 g/m2, waterdicht,  
schimmeldodend, antibacterieel,  
wasbaar op 30° (krimp 3%), strijken
mogelijk (krimp 3–5%), 
getest op schadelijke stoffen volgens 
Öko-Tex-Standard 100
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 1800, 2000, 3000 mm

*Opmerking voor verwerking:  
gezoomde zijkanten, verstevigingsband voor ogen  
in roestvrij staal, afstand van de ogen ca. 20 cm, 
zoom in roestvrij staal rechts genaaid, per meter  
50 g, compleet met ophangringen, wit.

Opmerking voor de maten:  
De opgegeven maten zijn de klare gordijnmaten.  
Wij raden een afstand tot de grond aan van ca. 30 mm 
aan zodat het douchegordijn niet op de bodem van 
het bad of de douchevloer ligt. Afstand tussen het 
midden van de stang en bovenkant douchegordijn 
ca. 40 mm. De gordijnbreedte dient ca. 1,3- tot  
1,5 keer de lengte van de gordijnstang te zijn.

14940  
Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken  
1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm
bestaande uit:
2 wandbevestigingen
2 douchegordijnstangen, 900 mm, 1100 mm
1 douchegordijnstang, 800 mm, 1000 mm
2 buisbocht, 90°
3 x 10 ophangringen, wit
Optioneel ook met  
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

14939
Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken  
1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm
bestaande uit:
2 wandbevestigingen
2 douchegordijnstangen, 900 mm, 1100 mm
1 buisbocht, 90°
2 x 10 ophangringen, wit
Optioneel ook met 
douchegordijn PLAN maxxi wit verkrijgbaar

14936/14937
Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken  
800 x 800 mm, 900 x 900 mm
bestaande uit:
3 wandbevestigingen
2 douchegordijnstangen, 700 mm, 800 mm
1 buisbocht, 90°
1 plafondsteun, 400 mm
1 verbindingsstuk
2 x 10 ophangringen, wit
Optioneel ook met 
douchegordijn PLAN uni wit verkrijgbaar

14938
Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken  
900 x 900 mm
bestaande uit:
3 wandbevestigingen
2 douchegordijnstangen, 300 mm
1 buisbocht, 90°
1 plafondsteun, 400 mm
1 verbindingsstuk
2 x 10 ophangringen, wit

Optioneel ook met 
douchegordijn PLAN uni wit verkrijgbaar

14945
Douchegordijn PLAN*
alle maten mogelijk als speciale bestelling
A.u.b. vermelden: Materiaal, kleur, klare 
lengte en breedte

DOUCHEGORDIJNSTANGEN EN DOUCHEGORDIJNEN 

Oppervlak verchroomt, aluminium zilver geëloxeerd resp. roestvrij staal 

14943/14944 14943/14944 14946/14947

14940

14945 14939

14936/14937

14938
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