
Hliníková skříňka 
ALKOR

spojení nejvyšší kvality a unikátního technického řešení



–  Materiál korpusu – hliník se sametově 
stříbrným povrchem

–  Dvířka oboustranně zrcadlová, SAINT 
GOBAIN GLASS Miralite Pure

–  Nerezové a chromované prvky značek 
SISO, GRASS

–  Neomezeně výškově stavitelné police 
z ultračirého skla

–  Vnitřní zadní stěna ze zrcadlového skla

–  Rohy korpusu spojené v úhlu 45°



– Stmívatelné LED osvětlení

– Nastavení optimální barvy světla (teploty 
chromatičnosti v rozsahu 2500–6500 K)

– Měření teploty v koupelně

– Měření a řízení vlhkosti v koupelně

– Zobrazení aktuálního času

– Sterilizér zubních kartáčků

– Integrovaný elektrický dávkovač mýdla

– Integrovaná zásuvka 230V



– Prostor pro uložení papírových 
ručníků

– Magnetický organizér pro kovové 
nástroje (nůžky, pinzety, pilníky)

– Integrované zvětšovací kosmetické 
zrcátko (zvětšení 3x)

– Organizér drobné kosmetiky



Dostupné typy svítidel:

AUREOLA 

PIATTA

PRISMA



ALKOR BASIC

– Korpus z hliníku se sametově stříbrným 
povrchem

– Oboustranně zrcadlová dvířka

– Neomezeně výškově stavitelné police 
z ultračirého skla

– Vnitřní zadní stěna ze zrcadlového skla

– Rohy korpusu spojené v úhlu 45°

– Stmívatelné LED osvětlení

– Nastavení optimální barvy světla (teploty 
chromatičnosti v rozsahu 2500–6500 K)

– Integrovaná zásuvka 230V

ALKOR BASIC (kód položky)
ALKB/7060  
ALKB/7070  
ALKB/7080
ALKB/7090
ALKB/70100
ALKB/70120

VZOR OBJEDNACÍHO KÓDU
Příklad: ALKB/7060+APIA

Volitelné osvětlení (kód položky)
AUREOLA  (AURE) 
PIATTA  (APIA)
PRISMA  (APRI)



ALKOR KOLOM
= BASIC +
– Multifunkční sloup s kosmetickým 

zrcátkem (zvětšení 3x)

– Měření teploty v koupelně

– Měření a řízení vlhkosti v koupelně

– Zobrazení aktuálního času

– Sterilizér zubních kartáčků (pro 4 kartáčky)

– Integrovaný elektrický dávkovač mýdla

– Prostor pro uložení papírových ručníků

– Magnetický organizér pro kovové nástroje 
(nůžky, pinzety, pilníky)

– Organizér drobné kosmetiky

ALKOR KOLOM (kód položky)
ALKK/7080
ALKK/7090
ALKK/70100
ALKK/70120

Volitelné osvětlení (kód položky)
AUREOLA  (AURE) 
PIATTA  (APIA)
PRISMA  (APRI)
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