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I XMO SOLO
Minimal isme in de douche



Consequente 
doorontwikkeling

“Velen praten over reductie bij het design van badkamers. Maar slechts weinigen 
zetten dit consequent in daden om. Met het armaturenconcept IXMO zijn we 
sinds 2015 nieuwe wegen ingeslagen. We hebben functies op innovatieve wijze 
geïntegreerd en het design radicaal gereduceerd. Met IXMO SOLO zijn we nog 
een stap verder gegaan.

Want vanaf nu hebben veeleisende klanten nog maar één enkel kraanelement  
op de muur nodig voor een complete doucheoplossing. Dit minimalisme brengt 
nieuwe maatstaven in de vormgeving van de badkamer.”

Hartmut Dalheimer, bedrijfsleider KEUCO
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Het nieuwe 
minimalisme 
in de douche

Het credo “Minder kan meer” is bij het nieuwe lid van de IXMO 

familie meer dan ooit van toepassing. IXMO SOLO is een echt wonder 

van functionaliteit: de indrukwekkend kleine module wordt geken-

merkt door de intelligente bundeling van innovatieve technieken in 

combinatie met een minimalistisch design.

Hier is een armatuur uitgekomen waarbij eenhandelmengkraan en 

slangaansluiting op unieke wijze zijn verenigd. Minimale montage-

inspanning – maximaal comfort, want alleen de IXMO SOLO en geen 

enkel ander watervoerend element is voor een complete douche-

oplossing nodig.

IXMO SOLO is zo consequent en klein in het productdesign, dat men 

in elke douche een opgeruimd aanzicht verkrijgt. En met de ronde 

of hoekige rozet naar keuze past IXMO SOLO ook perfect bij alle 

andere KEUCO lijnen.
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65 – 95 mm90 mm

De IXMO SOLO module overtuigt met zijn 

kleine en uniforme afmetingen. De vaste 

uitsteking vanaf de muur ligt op exact  

90 mm. Ook de diameter, resp. de lengte 

van de zijden voor de keuze van de ronde 

of de hoekige rozet bedraagt 90 mm.

De verborgen eenheid laat zich probleem-

loos in dunne wanden of bij een latere 

modernisering inbouwen. Dit wordt moge-

lijk gemaakt door de bijzonder geringe  

inbouwdiepte van minimaal 65 mm. Dank-

zij de intelligente dieptecompensatie kan 

deze 65 – 95 mm flexibel en traploos in-

gesteld worden.

IXMO SOLO telt nog meer pluspunten:  

watertemperatuur en -hoeveelheid kunnen 

naar behoefte ook tegelijkertijd begrensd 

worden. Dat bespaart energie en kosten. 

Met slechts één benodigd element op de 

muur is de IXMO SOLO bovendien ook nog 

uiterst makkelijk te onderhouden.

Briljant voor 
en achter  
de muur

51187
Douche set
bestaande uit:
–  Muursteun 900 mm  

met handdouchegeleider,  
hoogteverstelbaar met greep,  
hellingsgraad traploos verstelbaar

– Handdouche met normale straal
– Doucheslang, 1600 mm
– Tegelopvulstuk (5 mm)

51587
Douche set
bestaande uit:
–  Muursteun 900 mm  

met handdouchegeleider,  
hoogteverstelbaar met greep,  
hellingsgraad traploos verstelbaar

–  Handdouche met normale, soft-  
en massagestraal

– Doucheslang, 1600 mm
– Tegelopvulstuk (5 mm)

59587
Douche set
bestaande uit:
–  Muursteun 800 mm  

met handdouchegeleider,  
hoogteverstelbaar met greep,  
hellingsgraad traploos verstelbaar

– Handdouche met normale straal
– Doucheslang, 1600 mm
– Tegelopvulstuk (5 mm)

59552
Set bestaat uit:

–  Eenhandelmengkraan  
met slangaansluiting DN 15 
Mengwatercartouche met keramische 
dichtingsringen, temperatuurbegrenzing 
en doorstroombegrenzing,  
slangaansluiting intrinsiek veilig tegen 
terugstromen volgens DIN EN 1717 
Uitsteeksel 90 mm  
Afbouwset bestaand uit:  
Handel, huls, rozet (rond of hoekig),  
functionele eenheid en slangaansluiting

–  UP functionele eenheid  
voor eenhandelkraan met  
slang aansluiting DN 15 
Basisstuk voor wandinbouw  
Inbouwdiepte 65 – 95 mm

Classificatie volgens geluidsgroep I  
en doorstroomklasse A

51187 51587 5958759552

59552

Kom meer te weten over IXMO en breng een bezoek aan onze online-planner op www.ixmo.de
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