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aspekty: výrobní znalosti a vysoký stupeň 
praktičnosti, kterou hotová koupelna 
klientovi nabízí, i když nemusí být na první 
pohled zřejmá. LAUFEN dbá při výrobě 
na šetrné užívání vody, čímž poukazuje 
na svůj závazek vůči zachování přírodních 
zdrojů a ekologické výrobě.

VENKOV BASILEJSKÉHO KANTONU MEZI 
ŘEKAMI DOUBS A RÝN

 
Od skromných 

začátků 
ke globálnímu hráči 

Když byl LAUFEN založen ve Švýcarsku
v roce 1892 byla hygiena stále daleko 
od dnešního standardu a pohodlí. 
Standard diktoval zejména LAUFEN, který 
je jediným výrobcem sanitarní keramiky, 
vyrábějícím exkluzivně v Evropě. 
 

ZNOJMO – PRVNÍ MECHANIZOVANÝ ZÁVOD 
V EVROPĚ NA VÝROBU SANITÁRNÍ KERAMIKY  

Historie některých výrobních provozů 
naší společnosti však sahá ještě dále.

Například již v roce 1878 existoval 
v rakousko-uherské monarchii závod, 
který byl průkopníkem mechanizované 
výroby sanitární keramiky. Kvality firmy 
LAUFEN podtrhují nejen její tradice, ale 
i silné ukotvení různých evropských 
výrobních závodů na příslušných 
domácích trzích, tedy ve Švýcarsku, 
Rakousku a České republice. Tehdejší cíl 
firmy LAUFEN byl stejný jako ten dnešní: 
udávat krok v oblasti technologií, služeb 
i designu.

Konstruktéři firmy LAUFEN již v 80. letech 
minulého století vynalezli nejefektivnější 
technologii vysokotlakého lití keramiky, 
která se stala zásadním udržitelným 
řešením průmyslové výroby.

KONSTRUKTÉR FIRMY LAUFEN XAVER JERMANN 
VYVINUL V ROCE 1964 ZÁVĚSNÝ KLOZET

Neméně důležitou charakteristikou 
firmy LAUFEN je nepolevující pokrok 
na poli designu: závěsné klozety a volně 
stojící umyvadla přinesla novou úroveň 
estetické kvality. Kompletní revoluci 
v designovém slovníku keramiky pak 
v roce 2013 sehrála zásadní globální 
inovace firmy LAUFEN v oblasti materiálů –  
SaphirKeramik.

Pokrokové a výhodné složení materiálu 
SaphirKeramik přináší bezkonkurenční 
příležitosti a široké možnosti uplatnění. 
SaphirKeramik je ideální volbou všude 
tam, kde si návrh žádá tenké stěny a za-
oblení s velmi malým poloměrem. 
 

TŘETÍ GENERACE SAPHIRKERAMIK  
DESIGN BY PATRICIA URQUIOLA 

LAUFEN je 
ztělesněním 

švýcarské kvality 
a designu. Nabízí
kompletní řešení 

koupelen po celém 
světě.

Z koupelny se stává 
prostor, kde se žije.

Osobitost tradiční švýcarské značky 
spočívá v symbióze designu, kvality 
a funkčnosti. LAUFEN je jedním 
z předních mezinárodních výrobců 
s distribucí po celém světě. Klíčovým 
oborem působnosti firmy je výroba 
sanitární keramiky. Tento nejstarší 
tvárný materiál lidstva se pod značkou 
LAUFEN zpracovává již 125 let ve vysoce 
moderních zařízeních a s legendární 
švýcarskou přesností. Ze zkušeností 
se zpracováním keramiky se vyvinulo 
know-how pro vytvoření kompletních 
designových koupelen, které LAUFEN 
koncipuje na vysoké úrovni.

KOUPELNOVÁ TRADICE JIŽ 125 LET

Co dělá produkty LAUFEN jedinečnými 
na první pohled v rámci švýcarského 
designu je spojení dvou hlavních 
designérsk ých trendů: emotivní 
italský design z jihu a  severská tradice 
přesnosti. Pro LAUFEN má kvalita dva 

O SPOLEČNOSTI LAUFEN



7

vé a obchodní interiéry“. Zároveň získala 
designové ocenění Green Good Design 
Award a v roce 2011 pak cenu architektů 
„Best Architects Award“ v kategorii „Ob-
chodní a průmyslové budovy“.

Nový typ kreativního 
prostoru

ŠKOLÍCÍ CENTRUM A KREATIVNÍ PROSTOR 
V MADRIDU - DESIGN BY PATRICIA URQUIOLA 

V roce 2016 LAUFEN otevřel kreativní 
koupelnový prostor v Madridu. Koncepce 
interiéru byla navržena Patricií Urquiolou, 
která je jednou z nejoceňovanějších 
designérek naší doby. Kontextem nového 
tvůrčího prostoru, o rozloze téměř 200 
čtverečních metrů, je historická vila 
z 19. století. Tento atraktivní prostor 
je vyhrazen výhradně pro architekty 
a designéry. Patricia Urquiola zde 
dokázala velice citlivě vyjádřit ducha 
švýcarské společnosti.

Individuální řešení
Na trhu se sanitární keramikou stále 
silněji narůstá poptávka po individuálním 
plánování a navrhování koupelen. 
Zejména architekti a projektanti luxusních 
soukromých rezidencí, ale i veřejných 
a poloveřejných budov, jako např. 
hotelů, často žádají individuální řešení, 
která přesně zapadnou do půdorysů 
hygienických zařízení a koupelen, aby byly 
naplněny speciální požadavky zákazníka. 
LAUFEN vychází těmto požadavkům 
vstříc a nabízí četná řešení v rámci svých 
produktových řad včetně možnosti 
navrhovat koupelny na míru zákazníkovi.

Jedná se např. o umyvadla, keramické 
poličky, zrcadla a koupelnový nábytek 
vyráběný s milimetrovou přesností, vý-
běr specifických barev nebo zakázkové 
úpravy. 

Podle požadavků lze na míru upravit do-
konce i baterie nebo zajistit speciální ru-
kojeti, emblémy, barevná provedení či po-
vrchové úpravy.

ŘEŠENÍ NA MÍRU V SOULADU S POŽADAVKY 
ZÁKAZNÍKA

Společnost zároveň nabízí moderní 
deskové materiály beze spár, které se 
v menších sériích uplatní při realizaci 
individuálních zákaznických požadavků 
v nejkratší možné lhůtě. Pokud jde 
o umyvadla, pracovní desky, příslušenství, 
nábytek, sprchové vaničky, vany, výlevky 
či dokonce obklady stěn, kreativitě se 
nekladou prakticky žádné meze. 

Architekti a projektanti tak mají volné 
ruce pro své návrhy, které dokonale ladí 
s charakterem místnosti a její výzdoby. 
LAUFEN rovněž nabízí kompletní 
servisní balíček, jenž zahrnuje kontrolu 
proveditelnosti, pomoc s technickými 
výkresy, výrobu modelů i prototypů, 
přizpůsobování příslušenství, dopravu 
rovnou na místo a následné poprodejní 
služby.

NÁPADITÉ TVARY DÍKY MINERÁLNÍM 
MATERIÁLŮM  

  

Budova mimořádné 
symbolické hodnoty

LAUFEN FORUM JE ARCHITEKTONICKÉ DÍLO 
O ROZLOZE 6 500 M2, MÍSTO PRO NÁVŠTĚVY 

A PREZENTACE, NAVRŽENO ARCHITEKTY 
Z BASILEJE NISSENEM & WENTZLAFFEM. 

FOTOGRAFIE MAURIZIO MARCATO. 

Pokud jde o formu a řemeslné zpraco-
vání či vyspělé technologie s promyš-
leným designem, je Laufen synonymem 
dokonalosti. Tuto identitu odráží i sídlo fir-
my LAUFEN ve švýcarském kantonu Ba-
selland. Vychází z návrhu umyvadla „bowl 
/ 08“ z kolekce Palomba světoznámých 
designerů Ludoviky a Roberta Palombo-
vých. Architekti Nissen & Wentzlaff vy-
tvořili výrazně větší verzi tohoto objektu 
ve formě budovy, která dominuje svými 
stěnami z přiznaného pohledového be-
tonu a elegantním postojem. Koncepce 
budovy odráží i tvůrčího ducha a touhu 
po technických inovacích. Podobně jako 
při výrobě všech produktů značky LAU-
FEN brali autoři v potaz efektivní využívá-
ní zdrojů a přijatelnou ekologickou stopu. 
Budova, které se dostalo celé řady oce-
nění, se stala významnou pamětihodností 
Basileje, oblastí proslulé svou mimořád-
nou architekturou. Společnost LAUFEN 
prostřednictvím centra Forum vystavěla 
svým produktům nevšední architektonic-
ký katalog: ucelené architektonické vyjá-
dření z betonu a s koupelnou v samotném 
středu srozumitelně potvrzuje Švýcarsko 
coby sídlo i výrobní centrum této společ-
nosti. Prostor pro koupelnu má potenciál 
inspirovat zákazníky, architekty, prodejce 
i obchodníky, jimž se zde dostane všech 
potřebných informací. Současně zde pů-
sobí školící středisko LAUFEN Bathro-
oms AG; koná se zde bezpočet seminá-
řů a zprostředkují se informace o produk-
tech. Další školení se konají i v rakouském 
Wilhelmsburgu ve Sky Gallery, stejně ja-
ko v českém Znojmě. Společnost LAU-
FEN v roce 2010 získala Cenu za mar-
keting a architekturu (Award for Marke-
ting + Architecture) v kategorii „Kancelář-
ské a administrativní budovy – průmyslo-
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VÝROBA
LAUFEN V ČÍSLECH 

LAUFEN BATHROOMS AG JE ŠVÝCARSKÁ 
SPOLEČNOST ZAMĚŘENÁ NA VÝROBU A VÝVOJ 

KOUPELNOVÝCH VÝROBKŮ PRÉMIOVÉ 
KATEGORIE. SÍDLEM SPOLEČNOSTI JE MĚSTO 
LAUFEN, LEŽÍCÍ NEDALEKO BASILEJE. LAUFEN 
JE OD ROKU 1999 SOUČÁSTI USKUPENÍ ROCA; 

PROVOZUJE 7 VÝROBNÍCH ZÁVODŮ 
VE STŘEDNÍ EVROPĚ, ZAMĚSTNÁVÁ 2 500 
PRACOVNÍKŮ A MÁ VLASTNÍ OBCHODNÍ 

ZASTOUPENÍ VE 44 ZEMÍCH.

Celosvětová síť
s místními
službami

VÝROBNÍ ZÁVODY VE STŘEDNÍ EVROPĚ

1 Ve švýcarském městě Laufen 
u Basileje, které dalo společnosti název, 
se již 125 let vyrábí umyvadla, bidety  
a toa lety ze sanitární keramiky. Dnes je 
zde navíc vedení společnosti LAUFEN 
Bath rooms AG, výroba vodovodních ba-
terií, školicí centrum a LAUFEN Forum.

2 Výrobní provoz ve Gmundenu 
se specializuje na výrobu zvlášť nároč-
né koupelnové keramiky. Tuto kvalifikaci  
získala pobočka Gmunden díky své dlou-
holeté tradici keramické výroby.  

3 Pobočka Wilhelmsburg má dlou-
hou tradici keramické výroby. Anglická 
kamenina se tu vyráběla již v roce 1795. 
Dnes se ve vysoce moderním závodě  
vytváří opravdu umělecké kousky kou-
pelnové keramiky.

4 Ve vysoce moderním závodě 
ve Znojmě v České republice se vyrábí 
kvalitní koupelnová keramika. Tento vý-
robní provoz s bohatou tradicí má více 
než 135-letou historii.

5 Bechyně je nejen domovem nej-
starší odborné keramické školy v České 
republice, ale i vysoce moderním výrob-
ním provozem, v němž se kvalitní kera-
mika vyrábí už téměř 50 let.

6 Keramické produkty LAUFEN se 
vyrábějí v souladu s přísnými normami 
kvality LAUFEN (LQS) v nejmodernějším 
závodu Roca Group v Gliwicích. Vany 
LAUFEN se vyrábějí z litého akrylátu a mi-
nerálních materiálů v polských Gryficích.

7 LAUFEN vany jsou vyráběny v Gry-
ficích v Polsku z akrylátových desek nebo 
z litého mramoru.

Udržitelná kvalita

Ekonomické splachování

Klozety společnosti Laufen se splacho-
váním na 4,5/3 litry vody plní všechny 
funkční nároky mezinárodních norem  
EN 997 třída 1 typ 5, EN 997 třída 2  
a SAI/Wels 4 hvězdičky. 

Berte, prosím, ohled na místní požadavky, 
které se mohou v různých zemích lišit.

Další informace naleznete v kapitole 
Vlastnosti a výhody produktů.

Označení European water label

Databáze produktů s evropským označe-
ním „European Water Label“ je cenným 
srovnávacím nástrojem pro architekty, 
projektanty i koncové zákazníky. Díky 
tomuto nástroji s celoevropskou plat-
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water
label

Average flushing
volume (litres)

Max 3.5

www.europeanwaterlabel.eu

•
– 

  Pobočky Laufen
  Celosvětový export

 
Certifikace

První dva výrobní závody LAUFEN zís-
kaly v roce 1997 certifikaci ISO 14001 
a registraci EMAS. Oba tyto závody zís-
kaly v roce 2007 Evropskou ekologickou 
cenu za příkladný ekologický manage-
ment. Všechny výrobní závody LAUFEN 
mají dnes certifikaci systémů manage-
mentu ekologie a kvality dle ISO 9001 
a ISO 14001.

Švýcarská kvalita

Produkty označené Q-Plus splňují jak 
evropskou tak přísnější švýcarskou nor-
mu suissetec/VSA. 
Koupelnová keramika LAUFEN splňuje  
švýcarské normy pro kvalitu a proto byla 
doporučena ke schválení.

ností si mohou snadno a rychle porovnat 
spotřebu vody nejrůznějších produktů pro 
koupelny i kuchyně. 

Další informace naleznete v kapitole 
Vlastnosti a výhody produktů.

Standardy pro ochranu životního 
prostředí  

Ekologicky šetrná výroba moderních 
produktů s dlouhou životností.

Od roku 1998 společnost LAUFEN neu-
stále sleduje využívání zdrojů ve všech 
svých interních a externích procesech. 
Cílenými opatřeními a vhodnými inves-
ticemi podporujeme efektivní a udržitel-
né využívání výrobních zdrojů. Důležité 
klíčové ekonomické indikátory dnes jas-
ně prokazují, že výrobní závody LAUFEN 
plní zákonem stanovené požadavky na 
ochranu životního prostředí a ve většině 
případů tyto požadavky ještě překračují.
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Materiál SaphirKeramik umožňuje vy-
rábět velmi tenké, avšak zároveň pevné 
stěny o tloušťce pouhých 3 až 5 mm, při 
zaoblení hran o poloměru jen 1 až 2 mm. 
SaphirKeramik je díky svému štíhlému 
profilu prostorově úsporný, lehký a šetr-
ný k životnímu prostředí. Nové designové 
rysy tohoto pokrokového materiálu jsou 
vetknuty do jeho výjimečné tvrdosti 
a pevnosti.

 
 

SAPHIRKERAMIK MÁ DVAKRÁT VĚTŠÍ  
PEVNOST V OHYBU NEŽ TRADIČNÍ KERAMIKA

 

Porovnáme-li mechanické vlastnosti 
dvou tradičních směsí používaných k vý-
robě sanitární keramiky – tedy keramiky 
a jemného ohnivzdorného jílu – atributy 
materiálu SaphirKeramik získávají na je-
dinečnosti dokonce i v mezinárodním 
měřítku. Srovnávací hodnoty materiálu 
SaphirKeramik, naměřené Federálním 
institutem pro výzkum materiálů a testo-
váni v Berlíně (BAM), v průměru přesahují 
120 MPa, což je údaj srovnatelný s uhlíko-
vou ocelí (dvojnásobek pevnosti keramiky);

VÝROBA SAPHIRKERAMIK TECHNOLOGIÍ  
TLAKOVÉHO LITÍ VYVINUTA SPOLEČNOSTÍ 

LAUFEN

to je hodnota srovnatelná s uhlíko-
vou ocelí, resp. dvojnásobně vyšší než 
v případě keramiky. Za vývoj materiálu 
SaphirKeramik získala firma LAUFEN 
cenu v soutěži Swiss Design 2017/18.
 
„Při vývoji materiálu SaphirKeramik 
možná nebyly nejvyšší prioritou aspekty 
jako ekologie nebo trvalá udržitelnost, 
avšak i ty významnou měrou přispívají 
k celkově pozitivnímu image tohoto ma-
teriálu,“ komentovala porota soutěže. 
Současně potvrdila další výhody mate-
riálu: například nižší materiálové náklady, 

které souvisejí i s jednodušší konstrukcí 
keramických dílů, stejně tak jako výhody 
ve smyslu ochrany životního prostře-
dí a trvalé udržitelnosti, neboť v rámci 
vypalování, výroby a přepravy materi-
álu SaphirKeramik se spotřebuje méně 
vstupních surovin i energie. 

„Nové materiály vždy patřily k nejdůležitěj-
ším hnacím silám, které stojí za vývojem 
designu. Prostřednictvím materiálu Sa-
phirKeramik se tradiční švýcarské značce 
LAUFEN podařilo vytvořit stejným dílem 
překvapivou a pozoruhodnou inovaci, jejíž 
dopady na svět sanitární keramiky doká-
žeme dnes odhadovat jen částečně.“

 

Kompozitní materiál, který nevyžaduje 
chemické přísady, vyniká specifickými 
vlastnostmi - tvrdostí a pevností v ohybu. 
"Přináší obrovskou ekonomickou výhodu, 
protože je vhodný pro zpracování pomocí 
tradičního výrobního procesu", komento-
vala porota soutěže a udělila technologii 
SaphirKeramik ocenění Swiss Design 
Prize.

Svoboda  
tvarování

SAPHIRKERAMIK VERSUS ŽÁROHLÍNA 

SaphirKeramik je nejnovější celosvětovou 
inovací švýcarské společnosti LAUFEN. 
Mimořádná odolnost tohoto revolučního 
keramického materiálu pramení z ob-
sahu korundu, bezbarvého minerálu 
obsaženého v safírech. Pevnost materi-
álu SaphirKeramik v ohybu je srovnatelná 
například s ocelí. SaphirKeramik však 
může byt i mimořádně tenký, což ná-
vrhářům dává prakticky neomezenou 
svobodu v experimentování tam, kde 
padají všechna dosavadní pravidla návr-
hů koupelen.

LAUFEN po několika letech praktických 
zkušeností s výrobou materiálu Saphir-
Keramik v průmyslovém měřítku rozšiřuje 
potenciál tohoto materiálu dalším zkou-
máním jeho mimořádně jemných tvarů 
při vytváření znamenitých povrchových 
struktur a vzorů. Současně i posouvá 
hranice jeho využití zvětšováním maxi-
málních rozměrů – umyvadlo z materiálu 
SaphirKeramik o délce 120 cm je vůbec 
nejdelší v historii. Výrobce Laufen uplatnil 
svoji pozoruhodně efektivní technologii 
vysokotlakého lití i u jiných produktů 
z materiálu SaphirKeramik vyráběných 
ve velkých sériích.

TENKOSTĚNNÝ MATERIÁL SAPHIRKERAMIK  
BYL TESTOVÁN NA ODOLNOST PROTI NÁRAZU  

V KERAMICKÉM INSTITUTU MEISSEN

Zdroj: Bundesanstalt für Materialforschung  
und Prüfung, Berlín, 2011

PEVNOST V OHYBU

NÁRAZOVÁ ENERGIE

Zdroj: Keramik-Institut GmbH, Meissen, 2011

Porcelán Jemná 
žárohlína

Porcelán  

SaphirKeramik

SaphirKeramik
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Stojící umyvadlo 
 SaphirKeramik

Design by 
Patricia Urquiola
Kolekce Sonar
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HISTORIE LAUFEN

1924
Akvizice Aktienziegelei Allschwil, výro-
ba komínů Allschwil a cihelna Tranzer 
má „pozitivní dopad na všechny cihel-
ny  v údolí LAUFEN “.
Výsledkem je otevření třetí pece. Ve stej-
ném roce dojde ke zvýšení základní-
ho kapitálu „Tonwarenfabrik LAUFEN“ 
o 1 milion švýcarských franků.

1925
Pod vedením Guida Gerstera, ředite-
le a člena dozorčí rady Tonwarenfabrik 
LAUFEN je 26. listopadu založena Akti-
engesellschaft für keramische Indust-
rie LAUFEN. Je zavedena žárohlína, což 
umožňuje společnosti vyrábět umyvadla 
a dřezy.

1931 –1933
Pod značkou KILVIT je zaveden inova-
tivní porcelánový materiál. Je mnohem 
pevnější než žárolína a výsledné produk-
ty jsou kompletně bílé. 

1934
Je postavena továrna na výrobu obkladů 
a dlažeb z kamene. „AG für keramische 
Industrie“ se tak stává prvním výrobcem 
obkladů ve Švýcarsku a slouží národní-
mu stavebnictví během válečných let.

1938
Výrobu nástěnných obkladů následuje 
výroba dlažeb. V LAUFENU vzniká dal-
ší továrna na výrobu dlaždic z kameniny.
V obtížném podnikatelském prostředí 
vznikají nová pracovní místa.

1949
Po druhé světové válce se Švýcar-
ská federální železnice, SBB, zaměřuje 
na elektrifikaci národní železniční sítě. 
LAUFEN vyrábí elektro-technický por-
celán - převážně izolátory - a stává se 
důležitým dodavatelem SBB.

1952
V krátké době je společností „AG für-
keramische Industrie LAUFEN „ vybu-
dována nová továrna v Campo Largo, 
v oblasti Curitiba. V Brazílii je tak zaháje-
na výroba obkladů a dlažeb. Společnost 
je registrována pod názvem INCEPA S.A.
 

1892
4. července 1892 začal úspěšný příběh 
„Tonwarenfabrik LAUFEN“ výrobou cihel 
a slínku. Společnost byla založena tře-
mi muži: Albertem Borerem, Johannem 
Splimannem a Josephem Gersterem - 
Rothem.

1898
Poptávka po produktech rostla a bylo nut-
né v LAUFENU postavit druhou továrnu, 
která zahájila výrobu v roce 1898. Slouži-
la převážně k výrobě střešních tašek, cihel 
a drenážních trubek.

1905
V areálu byla zřízena jídelna, která pra-
covníkům nabízela kvalitní stravu za 40 
centů.
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1982
Keramické tlakové lití, vyvinuté v Kera-
mik LAUFEN v průběhu mnoha let, je 
poprvé představeno veřejnosti v ří j-
nu 1982. Proces, který stanovuje nové 
standardy sanitárního průmyslu umožnil  
společnosti LAUFEN významně zvýšit 
své kapacity a rozšířit portfolio.

1986
Vydání 140 000 podílových listů na 650 
švýcarských franků.. 

1990
LAUFEN se stále více zaměřuje 
na design. Porsche Design je prvním 
celosvětově věhlasným jménem, které 
má být diskutováno.

1997
Mezi lety 1992 a 1997 byla společnost 
v dluzích díky akvizicím. Postupně se 
pustila do restrukturalizace celé skupiny.

1999
LAUFEN se stává součástí skupiny ROCA 
a patří tak k jedné z největších a nejvlivněj-
ších společností koupelnového a sanitár-
ního vybavení.

2002
V roce 2002 LAUFEN přichází s prvním 
stojícím jednolitým umyvadlem „Tam 
Tam“, který je v té době na světě jediným 
tohoto typu. Umyvadlo se řadí do kolek-
ce ILBAGNOALESSI One Stefana
Giovannoniho.

2009
Fórum LAUFEN otevírá své dveře a hlavní 
sídlo společnosti Similor spolu s výrob-
ními zařízeními jsou přemístěna do  
LAUFENU. Tímto významným krokem 
vzniká Kompetenční švýcarské centrum.

2013
S inovací SaphirKeramik Laufen světu 
prezentuje zcela průkopnický materiál 
a stanovuje nový standard koupelnové-
ho designu. 

 2017

Keramika LAUFEN slaví 125. výročí.

1967
LAUFEN získává vídeňské sídlo OES-
PAG (Österreichische Sanitär-Keramik 
und Porzellanindustrie AG) a dvě rakous-
ká výrobní místa v Gmundenu a Wilhel-
msburgu.

1970
Z důvodu organizační struktury, kdy 
je nutné zastřešit 4000 zaměstnanců 
ve Švýcarsku, Rakousku, Německu, Špa-
nělsku a Brazílii vzniká „Keramik Holding 
AG LAUFEN“.

1971
Postupný rozvoj společnosti vyžaduje 
nové sídlo. Jmenovaným architektem je 
Giuseppe Gerster, vnuk Josepha Gers-
tera, který kdysi založil společnost.

 1973
„V sobotu 3. srpna krátce před 15. hodi-
nou vypukl v továrně na dlaždice Ton-
warenfabrik LAUFEN AG požár. Vycházel 
z olejového hořáku pece. I přes okamži-
té zahájení hašení se požár rychle rozší-
řil a poničil velkou část továrny. “ [Výpis 
z médií ]
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Andreas Dimitriadis Stefano Giovannoni Konstantin Grcic

Andreas Dimitriadis založil v srdci Stutt-
gartu v roce 2007 platinumdesign, kde 
pracuje jeho tým produktových de-
signérů, CAD specialistů a modelářů  
pro mezinárodní značkové výrobce. 
Platinumdesign je ztělesněním prémi-
ové kvality ale i komerčně úspěšného, 
mnohokrát oceněného designu.

Stefano Giovannoni se narodil v roce 
1954 v La Spezia, v Itálii. Ve Florencii 
vystudoval architekturu. Po roce 1989 
navrhl pro Alessi úspěšnou kolekci Gi-
rotondo. Dnes žije a pracuje ve studiu 
Giovannoni, v prostorách restaurované 
bývalé továrny v centru Milána. Kromě 
industriálních produktů navrhuje také 
interiéry a architektonická díla.

Konstantin Grcic se narodil v roce 
1965 v neměckém Mnichově. Po studiu 
truhlářství ve škole John Make-peace 
(Dorset, Anglie) studoval průmyslový de-
sign na Royal College of Art v Londýně. 
V roce 1991  založil v Berlíně své studio, 
Konstantin Grcic Průmyslový design 
(KGID). V současnosti je jedním z před-
ních industriálních designérů dnešní 
doby.

DESIGNÉŘI LAUFEN

Ocenění:
LIVING SQUARE  // LIVING SAPHIRKERAMIK 

iF Product Design Award 2012  
German Design Award 2013 - Nominee  

German Design Award - Special Mention 2013
Design Plus powered by ISH 2013 

AiT / Innovationspreis Architektur + Technik 
Architectural Products Award (PIA)

IDEA International Design Excellence  
GOLD Award 2015

PALACE
Red Dot Product Design Award 2011

German Design Award 2013 - Nominee
FLORAKIDS

iF Product Design Award 2011

Ocenění:
IL BAGNO ALESSI ONE

Design Plus 2003
Manufacturer Design Awards 2003
Manufacturer Design Awards 2006 

Green Good Design Award 2010
Good Design Award 2011

Design Awards 2011 
Best of Year (BOY) Awards 2014

ADEX Awards - Platinum Award2015

Ocenění:
VAL

AiT/Innovationspreis Architektur + Technik 2015
iF Design Gold Award 2016

The Architect‘s Newspaper Best of Product 
Awards 2016

Best of Year Awards 2016
Red Dot Award: Product Design 2017
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Toan Nguyen Ludovica+Roberto 
Palomba

Patricia Urquiola 

Ludovica Serafini a Roberto Palomba 
vystudovali architekturu na Římské uni-
verzitě. V roce 1994 spolu založili 
společnost se sídlem v Miláně. Prosla-
vili se nekonvenčními interiérovými 
návrhy koupelen, kuchyní a obytných 
prostor. Jejich koncepcí je intuitivní vní-
mání architektury, životního stylu 
a industriálních objektů, výsledkem če-
hož jsou jedinečná designová díla. 

Patricia Urquiola se narodila ve španěl-
ském Oviedu. Nyní žije a pracuje 
v Miláně. Vystudovala architekturu 
na Polytechnické univerzitě v Madridu 
a Miláně, kde v roce 1989 získala titul 
pod vedením lektora Achille Castiglioni. 
V roce 2001 si Patricia Urquiola otevře-
la vlastní studio. Soustředí se 
na produktový design, architekturu 
a interiérový design.

Toan Nguyen se narodil v Paříži v roce 
1969, vystudoval ENSI-Les Ateliers 
a stal se průmyslovým designérem. 
Nguyen nabyl zkušeností tvorbou 
v několika designových studiích v Pa-
říži, Barceloně a  Madridu. Následně 
pracoval s designovým partnerem An-
toniem Citterem a stal se designovým 
ředitelem. Toan Nguyen založil vlastní 
studio v Miláně v roce 2008. Studio 
nesoucí jeho jméno je multidisciplinár-
ní a specializuje se na vývoj designu 
v různých oblastech produktů.

Ocenění:
PALOMBA COLLECTION 

Design Plus • Manufacturer Design Awards 2005
Red Dot Product Design Award 2005 / 2007
ADI Design Index 2006 • iF Product Design 

Award 2007 / 2013 • Green Good Design Award 
2012 • Best of Year Awards- Honoree

Interior Innovation Award 2013 
Good Design Award 2013 

KARTELL BY LAUFEN
Wallpaper* 2014 • Casa Vogue, Brazil 2014 •
Elle Deco International Design Award 2014 •

ADEX Awards2014 Platinum Award

Ocenění:
INO

Design Plus powered by ISH 2015
Designpreis Rheinland-Pfalz

Best of Year Awards 2015
AZ Awards 2016 - Award of Merit

ANTERO 
Red Dot Product Design Award 2012

German Design Award

Ocenění:
SONAR 

iF Design Award 2018
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Peter Wirz Phoenix Design

Ocenění:
LAUFEN PRO 

Manufacturer Design Awards 2004 
Universal Design Award 2011 

Universal Design Consumers Favorite 2011
Red Dot Product Design Award 2014

CLEANET RIVA
Red Dot Award: Product Design 2016

Design Plus powered by ISH 2017
iF Product Design Award 2017

Home & Trend Award 2017

Ocenění:
LIVING CITY 

iF Product Design Award 2008
Designpreis Deutschland 2009 - Nomination

„Design lidského doteku“. Toto je motto 
designérské dílny Vetica, která byla za-
ložena v roce 1997 a má pobočky v Lu-
cernu, Taipei, Hamburku a Hongkongu. 
Mezinárodní tým švýcarského de signéra 
Petera Wirze, který se narodil v Brienzi 
v roce 1960, podporuje vývoj procesů 
industriálních produktů s ohledem na 
tvar i funkci. Generuje nápady a jde nad 
rámec designu,  který vnímá jako inter-
disciplinární proces v širším kontextu.

DESIGNÉŘI LAUFEN

Založením společnosti v roce 1987 polo-
žili Tom Schönherr a Andreas Haug zá-
kladní kámen mezinárodně úspěšného 
designového studia ve Stuttgartu, s kan-
celářemi v Mnichově a Šanghaji. Vznikl tak 
nespočet produktů, které se staly best-
sellery. Od té doby se Phoenix Design řadí 
celosvětově mezi top nezávislá designo-
vá studia tvořící produkty s dlouhou  
životností a měřitelným úspěchem.  
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WC se sprškou 
sanitární keramika

Design by 
Peter Wirz 

Cleanet Riva



18

RENOMOVANÉ REFERENČNÍ STAVBY  
Z CELÉHO SVĚTA

25 Hours Langstrasse INO — Toan Nguyen SaphirKeramik
Curych / Švýcarsko Interior design:  : Studio Aisslinger European Hotel Awards Nomination 
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MS Säntis LIVING CITY — Phoenix Design Sanitární keramika
Romanshorn / Švýcarsko Interior design:  : Susanne Fritz Architekten

Hobo Hotel KARTELL BY LAUFEN — Ludovica+Roberto Palomba SaphirKeramik
Stockholm / Švédsko Interior design:  : Studio Aisslinger European Hotel Awards Nomination
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Chäserrugg - 2262 m nad mořskou hladinou — LIVING, urinál Tamaro Sanitární keramika
Chäserrug / Švýcarsko Architekti: : Herzog de Meuron 

Tate Modern LAUFEN PRO, MODERNA — Peter Wirz Sanitární keramika
Londýn / VB Architekti: : Herzog & de Meuron 
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Kuramathi Island Resort KARTELL BY LAUFEN — Ludovica + Roberto Palomba INO — Toan Nguyen SaphirKeramik
Male / Maledivy Architekti: : Harper Architecture
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SONAR
Design by 

Patricia Urquiola

SONAR umyvadlové mísy; vana ze solid surface BOUTIQUE skříňka KARTELL BY LAUFEN vodovodní baterie
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SONAR SAPHIRKERAMIK
Patricia Urquiola využívá jedinečnosti materiálu 
LAUFEN SaphirKeramik, který je pravděpodobně 
nejrevolučnějším materiálem od vynálezu keramiky. 
Kolekce SONAR je ztělesněním velkolepé elegance 
díky výrazné geometrii a smyslným texturám, které 
vytvářejí dimenzi, jež mění dynamiku vody.
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SONAR umyvadlová mísa BOUTIQUE skříňka KARTELL BY LAUFEN vodovodní baterie
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SONAR

SONAR umyvadlo s integrovaným podstavcem KARTELL BY LAUFEN vodovodní baterie
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SONAR vana ze solid surface

SONAR umývátko KARTELL BY LAUFEN vodovodní baterie SONAR vana ze solid surface; opěrka
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SONAR

SONAR dvojumyvadlová mísa s povrchovou strukturou BOUTIQUE skříňka KARTELL BY LAUFEN vodovodní baterie
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

SONAR dvojumyvadlová mísa s vnější strukturou   
KARTELL BY LAUFEN vodovodní baterie

SONAR dvojumyvadlová mísa bez / s vnější strukturou

Vhodný nábytek  najdete  
v kapitole BOUTIQUE.

Barvy vany

 .000 bílá
 

Barvy keramiky

 .000 bílá

 .400  bílá LCC  
(LAUFEN Clean Coat)

 .757 bílá mat

Umývátko / broušená spodní strana 
včetně keramické krytky 

 

410 x 420 x 140 mm
815341 / 816341 

Umyvadlová mísa bez / s vnější  
strukturou, včetně keramické krytky 

 

410 x 365 x 130 mm
812342 / 812343

Umyvadlová mísa bez / s vnější  
strukturou, včetně keramické krytky 

 

340 x 340 x 130 mm
812340 / 812341

Dvojumyvadlová mísa  
bez / s vnější strukturou,  
včetně keramické krytky  

1000 x 370 x 130 mm
812348 / 812349

Umyvadlo s integrovaným podstavcem, 
bez armaturní desky, upevnění ke zdi, 

včetně keramické krytky 

410 x 380 x 900 mm
811341

Vana, z materiálu Sentec solid surface, 
ke stěně (D - tvar), s armaturní plochou,  

odpadní a přepadovou krytkou 

1600 x 815 x 460 (535) mm
220347

Vanová opěrka, světle šedá 
 
 

400 x 90 x 640 mm
292340
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Design by 
Stefano Giovannoni 

IlBAGNOALESSI ONE umyvadlo do nábytku 90; závěsné WC rimless; závěsný bidet; samostatně stojící vana; umyvadlová skříňka 120; zrcadlo; 
držák toaletního papíru
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ILBAGNOALESSI ONE
Italský architekt a designér Stefano Giovannoni 
opouští fádní stereotypy a kombinuje neobyčejné 
s populárním. Známé strukturální tvary v něm 
začínají evokovat nepravidelné, jemné asociace, 
které mění principy vnímání a otevírají tak zcela 
nové prostorové světy. Nově koncipované obrysy 
italského architekta a designéra se neodráží jen 
v prvním úplném scénáři koupelny ILBAGNOALESSI 
ONE. Najdeme je také v kolekcích v Centre Georges 
Pompidou v Paříži a v Muzeu moderního umění 
v New Yorku.
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ILBAGNOALESSI ONE umyvadlo do nábytku 160; závěsné WC rimless; závěsný bidet; umyvadlová skříňka; zrcadlo; držák toaletního papíru; držák na ručník; police  
KARTELL BY LAUFEN vodovodní baterie
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TEST
ILBAGNOALESSI ONE

ILBAGNOALESSI ONE umyvadlo do nábytku 90; umyvadlová skříňka
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ILBAGNOALESSI ONE samostatně stojící umyvadlo; stojící WC; stojící bidet ILBAGNOALESSI ONE samostatně stojící vana

ILBAGNOALESSI ONE umyvadlo pro připojení ke zdi; urinál s poklopem; 
zrcadlo

ILBAGNOALESSI ONE závěsné WC, rimless
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IlBAGNOALESSI ONE umyvadlo do nábytku 120; umyvadlová skříňka IlBAGNOALESSI ONE vysoká skříňka se zrcadlem

IlBAGNOALESSI ONE umyvadlová mísa
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ILBAGNOALESSI ONE

IlBAGNOALESSI ONE umyvadlová mísa s armaturní deskou 75; umyvadlová skříňka; umyvadlová deska pro umyvadlovou skříňku

IlBAGNOALESSI ONE umyvadlová skříňka se zásuvkou; organizér
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ILBAGNOALESSI ONE

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Umyvadlo do nábytku s odkládací 
plochou vpravo, se skrytým přepadem 

včetně keramické krytky 

1600 x 500 x 165 mm
814971

Umyvadlová mísa s odkládací  
plochou vpravo nebo vlevo  

včetně keramické krytky 

800 x 420 x 145 mm
818973

Umyvadlo do nábytku s odkládací 
plochou vpravo/vlevo, se skrytým 

přepadem včetně keramické krytky 

900 x 500 x 165 mm
814975 / 814976

Umyvadlo do nábytku s odkládací 
plochou vpravo/vlevo, se skrytým 

přepadem včetně keramické krytky 

1200 x 500 x 165 mm
814973 / 814974

Polozápustné umyvadlo  
se skrytým přepadem  

včetně keramické krytky 

750 x 500 x 150 mm
813972

Závěsné wc, rimless,  
hluboké splachování,  

bez oplachového kruhu 

585 x 390 x 355 (415) mm
820971

Umyvadlová mísa s armaturní deskou,  
se skrytým přepadem  

včetně keramické krytky 

750 x 520 x 90 mm
818972

Zápustné umyvadlo  
se skrytým přepadem  

včetně keramické krytky 

500 x 500 x 80 (225) mm
813971

Sedátko s poklopem,  
odmímatelné, se zpomalovacím 

sklápěcím systémem 

892971

Závěsný bidet  
se skrytým přepadem,  

včetně keramické krytky 

585 x 390 x 355 (430) mm
830971

Stojící bidet  
se skrytým přepadem  

včetně keramické krytky 

390 x 585 x 415 mm
832971

Vana samostatně stojící,  
z materiálu SENTEC, se středovou 

výpustí, s konstrukcí pro usnadnění 
instalace

1830 x 870 x 460 (530) mm
245972

Vana, vestavná verze,  
z materiálu SENTEC,  

se středovou výpustí, s rámem 

1780 x 820 x 460 (610) mm
245971

Vana samostatně stojící,  
oválná, s konstrukcí,  

se středovou výpustí, akrylátová 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
241970

Vana, vestavná verze, oválná,  
se středovou výpustí,  

s konstrukcí, akrylátová 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
243970
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ILBAGNOALESSI ONE

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Barvy keramického příslušenství

 .000 bílá
  

Barvy keramiky

 .400  bílá LCC  
(LAUFEN Clean Coat)

Umyvadlo s integrovaným podstavcem, 
pro připojení ke zdi,  

se skrytým přepadem  
včetně keramické krytky

520 x 530 x 850 mm
811971

Samostatně stojící umyvadlo  
se skrytým přepadem  

včetně keramické krytky 

530 x 530 x 900 mm
811972

Vysoká umyvadlová mísa,  
bez přepadu,  

včetně keramické krytky 

450 x 450 x 400 mm
811973

Umyvadlová mísa s armaturní deskou,  
se skrytým přepadem  

včetně keramické krytky 

520 x 520 x 175 mm
818971

Stojící kombinační mísa, hluboké 
splachování, oplachový kruh,  
horizontální/vertikální odpad 

720 x 390 x 460 (415) mm
822976

Stojící klozet, hluboké splachování,  
s oplachovým kruhem,  

horizontální/vertikální odpad 

585 x 390 x 415 mm
821971

Nádrž, zadní přívod vody  
(nahoře zleva) 

 

370 x 160 x 485 mm
826971

Poklop k urinálu 
 
 

894971

Odsávací urinál,  
vnitřní přívod vody,  

verze k poklopu 

325 x 290 x 585 mm
840971

Odsávací urinál,  
vnitřní přívod vody,  
verze bez poklopu 

290 x 325 x 585 mm
840975

Keramický držák toaletního papíru 
 
 

185 x 150 x 110 mm
870970

Vana, oválná, polozápustná,  
s panelem, středová výpusť,  

sanitární akrylát 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
244970

Keramická police  
s otvorem pro ručník 

 

630 x 175 x 50 mm
870972

Keramický držák na ručníky 
 
 

130 x 70 x 95 mm
870976
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ILBAGNOALESSI ONE

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo  

814976 / 814975 

730 x 320 x 475 mm
424450 / 424470

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo  

814974 / 814973 

990 x 320 x 485 mm
424500 / 424520

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo 814971 

 

1350 x 320 x 490 mm
424360

Skříňka pod umyvadlo, 800 mm,  
s výřezem uprostřed, 1 zásuvka, vhodné 

pro polozápustné umyvadlo 813972 

800 x 350 x 332 mm
424053

Skříňka pod umyvadlo, 1600 mm,  
s výřezem vlevo a vpravo, 2 zásuvky, 

vhodné pro umyvadlo 813971 
 
 

1600 x 500 x 332 mm
424244

Skříňka pod umyvadlo, 1200 mm,  
výřez vlevo/vpravo, 4 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo 818972 

 
 

1200 x 500 x 332 mm
424131 / 424132

Skříňka pod umyvadlo, 1200 mm,  
výřez vlevo/vpravo, 3 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo 818973 

 
 

1200 x 500 x 332 mm
424161 / 424162

Skříňka pod umyvadlo, 1600 mm,  
výřez vlevo/vpravo, 4 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo 818973 

 
 

1600 x 500 x 332 mm
424261 / 424262

Malý organizér do zásuvek  
(nevhodné pro: 424053, 424151, 

424152, 424360) 
 
 

370 x 202 x 45 mm
492401

Velký organizér do zásuvek  
(nevhodné pro: 424053, 424151, 

424152, 424360) 
 
 

370 x 312 x 45 mm
492402

Vysoká skříňka, 1 dvířka,  
závěsy vlevo / vpravo,  

zrcadlo na obou stranách,  
4 skleněné police

400 x 300 x 1700 mm
458011 / 458021

Vysoká skříňka, 1 dvířka,  
závěsy vlevo / vpravo,  

zrcadlo na obou stranách,  
4 osvětlené skleněné police

400 x 300 x 1700 mm
458031 / 458041

Vysoká skříňka, 1 dvířka,  
závěsy vlevo / vpravo,  

zrcadlo na obou stranách,  
2 skleněné police, 2 vnitřní zásuvky

400 x 300 x 1700 mm
458012 / 458022

Vysoká skříňka, 1 dvířka,  
závěsy vlevo / vpravo, zrcadlo na obou 
stranách, 2 osvětlené skleněné police,  

2 vnitřní zásuvky
400 x 300 x 1700 mm

458032 / 458042



41

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

ILBAGNOALESSI ONE

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Skříňka pod umyvadlo, 1200 mm, výřez 
vlevo/vpravo, 3 zásuvky, vhodné  

pro polozápustné umyvadlo 813972 

1200 x 350 x 332 mm
424151 / 424152

Skříňka pod umyvadlo, 800 mm,  
výřez uprostřed, 2 zásuvky, vhodné  

pro umyvadlo 818971/818972 

800 x 500 x 332 mm
424023 / 424033

Skříňka pod umyvadlo, 800 mm,  
výřez uprostřed, 1 zásuvka, vhodné  

pro umyvadlo 813971 

800 x 500 x 332 mm
424043

Skříňka pod umyvadlo, 1200 mm,  
výřez vlevo, 4 zásuvky, vhodné  

pro umyvadlo 818971 

1200 x 500 x 332 mm
424121 / 424122

Umyvadlová deska 2400 mm,  
s výřezem vlevo a vpravo,  

pro 2 umyvadlové skříňky s širokými  
zásuvkami nalevo, vhodné pro 
umyvadlové mísy 818971/2/3  

a 813971
2400 x 500 x 12 mm

424602 / 424604 / 424603

Umyvadlová deska 2400 mm,  
s výřezem vlevo a vpravo,  

pro 2 umyvadlové skříňky s širokými 
zásuvkami napravo, vhodné pro 
umyvadlové mísy 818971/2/3  

a 813971
2400 x 500 x 12 mm

424612 / 424614 / 424613

Zrcadlo s integrovaným osvětlením,  
400 mm, s rámem  

a ochranou proti zamlžování 

400 x 60 x 1000 mm
448411

Zrcadlo s integrovaným osvětlením,  
800 mm, s rámem  

a ochranou proti zamlžování 

800 x 60 x 400 mm
448421

Zrcadlo s integrovaným osvětlením, 
1200 mm, s rámem  

a ochranou proti zamlžování 

1200 x 60 x 400 mm
448431

Zrcadlo s integrovaným osvětlením, 
1600 mm, s rámem  

a ochranou proti zamlžování 

1600 x 60 x 400 mm
448441

Skříňka pod umyvadlo, 1200 mm,  
pouze k umyvadlové desce,  

4 zásuvky s širokými zásuvkami  
nalevo/napravo 

 

1200 x 500 x 332 mm
424170 / 424180

Umyvadlová deska 2400 mm, 2 výřezy  
vpravo a vlevo, pro 1 umyvadlovou  

skříňku se širokými zásuvkami napravo  
a pro 1 umyvadlovou skříňku se širokými 

zásuvkami nalevo, vhodné pro  
umyvadlové mísy 818971/2/3 a 813971

2400 x 500 x 12 mm
424624

Barvy nábytku ILBAGNOALESSI ONE

 .630  Noce Canaletto
  

 .631 bílá lesk
  

CASE 
Držák na ručník na nábytek 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník
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PALOMBA 
COLLECTION

Design by
Ludovica+Roberto 

Palomba

PALOMBA umyvadlová mísa 52; volně stojící vana BOUTIQUE zásuvkový element 90 FRAME 25 zrcadlo 180  
KARTELL BY LAUFEN páková umyvadlová baterie; páková vanová baterie
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PALOMBA COLLECTION
Voda, jako zdroj života, je inspirací designérů 
Ludovicy a Roberta Palombových. Příkladem je 
úspěšná kolekce PALOMBA COLLECTION. Intenzivní 
spojení vody a šumivého prvku definuje formální 
jazyk, který slavná italská dvojice označuje výrazem 
„otisk přírody“. Napětí mezi přesnou geometrií 
a organickými tvary charakterizuje celou kolekci a je 
typické pro všechny produkty. PALOMBA 
COLLECTION se vyznačuje také jemnými liniemi 
a harmonickými prvky, které si poradí i s těmi  
nejnáročnějšími návrhy koupelen.
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PALOMBA COLLECTION samostatně stojící umyvadlo; samostatně stojící vana; stojící WC a bidet
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PALOMBA COLLECTION

PALOMBA COLLECTION umyvadlo 120; umyvadlová skříňka; závěsné WC; samostatně stojící vana
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PALOMBA COLLECTION

PALOMBA COLLECTION umyvadlo 120 s držákem na ručník PALOMBA COLLECTION závěsné WC; závěsný bidet

PALOMBA COLLECTION vysoká skříňka; střední skříňka PALOMBA COLLECTION samostatně stojící vana 
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PALOMBA COLLECTION

PALOMBA COLLECTION umyvadlová mísa 90

PALOMBA COLLECTION umyvadlo, asymetrické 160
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PALOMBA COLLECTION

PALOMBA COLLECTION umyvadlová mísa 52

PALOMBA COLLECTION dvojité umyvadlo 160; závěsné WC; závěsný bidet; skříňka pod umyvadlo 160

PALOMBA COLLECTION umyvadlová mísa 60; umyvadlová skříňka 100; 
FRAME 25 zrcadlo
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PALOMBA COLLECTION

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Umyvadlo, asymetrické 
 
 

800 x 500 x 40 (160) mm
814804

Umyvadlo, asymetrické 
 
 

1200 x 500 x 40 (180) mm
814806

Umyvadlo, asymetrické 
 
 

1600 x 500 x 40 (180) mm
814808

Dvojumyvadlo 
 
 

1600 x 500 x 40 (180) mm
814809

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo 814804 

 

785 x 495 x 590 mm
407202

Skříňka pod umyvadlo, 4 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo 814806 

 

1185 x 495 x 590 mm
407304

Skříňka pod umyvadlo, 4 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo 814808 

 

1585 x 495 x 590 mm
407404

Skříňka pod umyvadlo, 4 zásuvky,  
vhodné pro umyvadlo 814809 

 

1585 x 495 x 590 mm
407454

Umyvadlová mísa 
 
 

520 x 380 x 130 mm
816802

Závěsné WC, rimless, hluboké 
splachování, bez oplachového kruhu / 

závěsné WC, hluboké splachování,  
s oplachovým kruhem

540 x 360 x 265 (430) mm
820802 / 820801

Stojící wc, hluboké splachování,  
s oplachovým kruhem,  

horizontální/vertikální odpad 

360 x 560 x 430 mm
823806

Stojící nádrž, připojení vody vlevo  
nebo vpravo v horní části nádrže /  
vlevo vzadu v horní části nádrže /  

spodní vlevo / spodní vpravo
400 x 140 x 980 mm

828660 / 828661 / 828663 / 828664

Stojící bidet 
 
 

560 x 360 x 430 mm
832801

Samostatně stojící vana, z materiálu 
Sentec solid surface 

 

1800 x 890 x 540 (900) mm
245802

Samostatně stojící vana,  
s panelem a středovou výpustí,  

sanitární akrylát  

1800 x 900 x 455 (600) mm
231800

Vana, vestavná verze, se středovou 
výpustí, okraj vany 40 mm,  

bez / s kontrukcí, sanitární akrylát 

1800 x 900 x 455 (600) mm
232800 / 232801
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PALOMBA COLLECTION

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

 .400  bílá LCC  
(LAUFEN Clean Coat)

Barvy van

 .000 bílá
  

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadlo 814804 

 

760 x 25 x 95 mm
381801

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadlo 814806 

 

1160 x 25 x 95 mm
381802

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadlo 814808 

 

1560 x 25 x 95 mm
381803

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro dvojumyvadlo 814809 

 

1560 x 25 x 95 mm
381804

Samostatně stojící umyvadlo 
 

525 x 400 x 900 mm
811803

Umyvadlo s integrovaným podstavcem, 
pro připojení ke zdi

 
525 x 435 x 900 mm

811804

Umyvadlová mísa 
 

900 x 420 x 160 mm
816801

Umyvadlová mísa s armaturní deskou 
 

600 x 400 x 130 mm
816803

Stojící kombinační mísa, hluboké 
splachování, s oplachovým kruhem, 

horizontální/vertikální odpad 

700 x 360 x 460 (430) mm
824806

Nádrž, zadní přívod vody /  
boční přívod vody (vlevo/vpravo) /  

spodní přívod vody 

345 x 165 x 435 mm
828801 / 828802 / 828803

WC sedátko s poklopem, odnímatelné, 
se zpomalovacím sklápěcím systémem 

 

891802

Závěsný bidet 
 
 

540 x 360 x 265 (430) mm
830801

Vana, vestavná verze,  
okraj vany 20 mm, bez / s konstrukcí,  

sanitární akrylát 

1800 x 800 x 455 (600) mm
242800 / 242801

Vana, vestavná verze,  
okraj vany 80 mm, bez / s konstrukcí,  

sanitární akrylát 

1800 x 800 x 455 (600) mm
243800 / 243801
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PALOMBA COLLECTION

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Čtvercová skříňka 
 

275 x 220 x 275 mm
407001

Obdélníková skříňka 
 

550 x 220 x 275 mm
407101

Střední skříňka, 1 dvířka,  
závěsy vlevo nebo vpravo 

275 x 250 x 825 mm
406701

Vysoká skříňka, 1 dveře,  
závěsy dveří vlevo / závěsy dveří vpravo 

360 x 310 x 1650 mm
406751 / 406752

Obdélníková skříňka  
s 1 skleněnou policí 

275 x 220 x 550 mm
407102

Obdélníková skříňka  
s 1 skleněnou policí,  

samostatně stojící
275 x 220 x 550 mm

407103

Barvy nábytku

 .220 bílá
  

 .222 tmavá třešeň
  

 .223  stone grey
  

Barvy skříněk

 .220 bílá
  

 .223  stone grey
  

 .224 modrá
  

Barvy zadních stěn
 .200 zrcadlo
  
 .222 tmavá třešeň
  
 .226 oranžová
  
 .227 červená
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PALOMBA COLLECTION

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

CASE 
Držák na ručník na nábytek 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Organizér do zásuvky,  
sklo 

 

120 x 295 x 64 mm
490301

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník
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Design by 
Ludovica+Roberto 

Palomba

KARTELL BY LAUFEN samostatně stojící vana; páková vanová baterie; sprchová baterie; regál Sound-rack
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KARTELL BY LAUFEN umyvadlo slim se skříňkou 60; boční skříňka; umyvadlová baterie; nástěnné svítidlo Rifly FRAME 25 zrcadlo
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KARTELL BY LAUFEN
Ludovica a Roberto Palomba pokračují v tvorbě 
ikonických produktů řady Kartell by Laufen 
a s lehkostí vytvářejí nekonečné produktové 
varianty kombinací barev, tvarů a povrchů. Nové 
kreace kompaktních umyvadel designové klasiky 
z revolučního materiálu SaphirKeramik. Pro vaši 
svobodnou volbu koupelnového designu. Pro vaše 
smysly a pocity. Pro jedinečný prostor. 
Pro skutečnou kvalitu, se kterou si již nebudete 
přát více.
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KARTELL BY LAUFEN samostatně stojící umyvadlo se speciálním dekorem; umyvadlová baterie, kartáčovaná nerezová ocel, měď; zrcadlo All Saints, bí lá
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KARTELL BY LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo slim se skříňkou 100; umyvadlová baterie; zrcadlo All Saints, stříbrná; stolek Max-Beam; držák na ručník 60
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KARTELL BY LAUFEN vysoká skříňka se závěsy dvířek vpravo KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 45; umyvadlová baterie;  
skříňka pod umyvadlo; zrcadlo All Saints

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo slim se skříňkou 60 KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 60; umyvadlová baterie   
BOUTIQUE umyvadlová deska na míru + stojící skříňka
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KARTELL BY LAUFEN

 KARTELL BY LAUFEN umyvadlová mísa 42, nástěnná umyvadlová baterie VAL mísa, obdélníková

KARTELL BY LAUFEN samostatně stojící umyvadlo 37; umyvadlová baterie, 
imitace zlata; zrcadlo All Saints, imitace zlata

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 60; umyvadlová baterie v antracitové barvě; 
zrcadlo All Saints, černá 
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KARTELL BY LAUFEN umývátko 46 s umyvadlovou baterií; zrcadlo All Saints; 
stolek Max-Beam; regál Sound-rack

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 90; umyvadlová baterie;  
skříňka pod umyvadlo; pohárek Boxy; mýdlenka Boxy

KARTELL BY LAUFEN umývátko 46; umyvadlová baterie; skříňka pod 
umyvadlo; zrcadlo All Saints; závěsné svítidlo Rifly; stolek Max Beam

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 60; umyvadlová baterie; skříňka pod 
umyvadlo; regál Sound-rack; zrcadlo All Saints; držák na ručník Rail;  
stolek Max Beam; WC CLEANET RIVA se sprškou
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KARTELL BY LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Umyvadlo 120; skříňka pod umyvadlo; vysoká skříňka; zrcadlo All Saints; stolička Max Beam
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KARTELL BY LAUFEN samostatně stojící umyvadlo; umyvadlová 
dvouotvorová baterie; vysoká skříňka; polička Shelfish; držák na ručník 60; 
stolek Max-Beam; zrcadlo All Saints, jantar

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 60; umyvadlová baterie; skříňka pod 
umyvadlo; regál Sound-Rack; zrcadlo All Saints; držák na ručník Rail 

KARTELL BY LAUFEN Umyvadlo 120 s odkládací plochou vpravo; 
umyvadlová baterie s plastovým diskem; stolek Max-Beam   
BOUTIQUE Skříňka 90 FRAME 25 Zrcadlo 60

KARTELL BY LAUFEN závěsné WC rimless; závěsný bidet; bidetová baterie 
s diskem; držák toaletního papíru s diskem; držák na ručník 30
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KARTELL BY LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN umyvadlová mísa s armaturní deskou 75; umyvadlová baterie s plastovým diskem; umyvadlová deska 180; skříňka 90; vysoká skříňka; 
stolek Max-Beam; zrcadlo All Saints, transparentní; poličky Shelfish
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KARTELL BY LAUFEN umyvadlová mísa s armaturní deskou 75; umyvadlová 
baterie s plastovým diskem; zrcadlo All Saints, transparentní 

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 90; skříňka pod umyvadlo; vysoká skříňka; 
zrcadlo All Saints

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 90 s odkládací plochou vpravo; umyvadlo 60 s odkládací plochou vlevo; umyvadlová baterie; plastová polička na umyvadlo; 
stolek Max-Beam    BOUTIQUE skříňka 120    FRAME 25 zrcadlo 180
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KARTELL BY LAUFEN

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Umývátko, s armaturní deskou  
vpravo / vlevo, se skrytým odpadem 

460 x 280 x 120 mm
815334 / 815335

Umývátko, se skrytým odpadem 
 

460 x 460 x 120 mm
815331

Umyvadlo / broušená spodní část 
 

500 x 460 x 145 mm
810332 / 816332

Umyvadlo / broušená spodní část 
 

600 x 460 x 120 mm
810333 / 816333

Speciální dekory  
pro produkt  811331 
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Umyvadlová mísa s armaturní deskou,  
se skrytým odpadem 

 

750 x 350 x 120 mm
812332

Volně stojící umyvadlo,  
se skrytým přepadem 

 

375 x 435 x 900 mm
811331

Závěsné WC rimless, hluboké 
splachování, bez oplachového kruhu 

 

545 x 370 x 285 (430) mm
820336

Nádrž, zadní přívod vody /  
boční přívod vody (vlevo nebo vpravo) / 

spodní přívod vody vlevo 

370 x 150 x 395 mm
829331 / 829332 / 829333

Stojící bidet 
 
 

560 x 370 x 430 mm
832331

WC sedátko s poklopem, odnímatelné / 
se zpomalovacím sklápěcím systémem 

 

891330 / 891331

Vana, do pravého rohu, z materiálu  
Sentec solid surface, s panelem, 

s armaturní deskou, s úzkým otvorem 
pro přepad na přední straně, s rámem /  

do levého rohu
1700 x 860 x 440 (590) mm

223335 / 224336

Vana, samostatně stojící, z materiálu 
Sentec solid surface 

 
 

1715 x 815 x 450 (520) mm
226332

Vana, samostatně stojící, z materiálu 
Sentec solid surface, s úzkým otvorem 

pro přepad a armaturní deskou na pravé 
straně, se speciální konstrukcí pro 

usnadění instalace
1760 x 760 x 440 (540) mm

222332

Vana, samostatně stojící, z materiálu 
Sentec solid surface, s armaturní deskou 

na levé straně, s úzkým otvorem pro 
přepad, se speciální konstrukcí pro 

usnadnění instalace / na pravé straně
1700 x 860 x 440 (540) mm

224332 / 223332
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Umyvadlo,  
odkládací plocha vpravo / vlevo,  

se skrytým odpadem 

600 x 460 x 120 mm
810334 / 810335

Umyvadlová mísa 
 
 

420 x 420 x 120 mm
812331

Umyvadlo,  
odkládací plocha vpravo / vlevo,  

se skrytým odpadem 

900 x 460 x 120 mm
810338 / 810339

Umyvadlo,  
odkládací plocha vpravo,  

se skrytým odpadem 

1200 x 460 x 120 mm
813332

Závěsný bidet 
 
 

545 x 370 x 290 (430) mm
830331

Stojící WC rimless,  
hluboké splachování,  

bez oplachového kruhu,  
horizontální/vertikální odpad

560 x 370 x 430 mm
823336

Vana, zapuštěná, z materiálu Sentec  
solid surface, s armaturní deskou na levé 
straně / pravé straně, s úzkým otvorem 
pro přepad na přední straně, s rámem 

1700 x 860 x 440 (590) mm
223331 / 224331

Stojící nádrž, připojení vody vlevo  
nebo vpravo v horní části nádrže /  
vlevo vzadu v horní části nádrže /  

spodní vlevo / spodní vpravo
400 x 140 x 980 mm

828660 / 828661 / 828663 / 828664

Stojící kombinační mísa rimless, 
hluboké splachování,  

bez oplachového kruhu 

660 x 370 x 440 (430) mm
824331

Barvy keramiky*

 .000 bílá
  

 .020 černá lesk
  

 .400  bílá s LCC  
(LAUFEN Clean Coat)

 .757 bílá mat
  

 .759 šedá mat
  
* Ne všechny barvy jsou dostupné  
pro všechny modely. Více podrobností  
viz technický katalog nebo laufen.com

Barvy van

 .000 bílá
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Umyvadlo slim se skříňkou,  
500 mm, 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového ogranizéru 

500 x 500 x 725 mm
860331

Umyvadlo slim se skříňkou,  
800 mm, 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového ogranizéru 

800 x 500 x 725 mm
860335

Umyvadlo slim se skříňkou,  
1000 mm, 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového ogranizéru 

1000 x 500 x 725 mm
860337

Umyvadlo slim se skříňkou,  
600 mm, 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového ogranizéru 

600 x 500 x 725 mm
860333

Umyvadlová deska z kultivovaného 
mramoru, bí lá lesk, s výřezem uprostřed 

/ vlevo / vpravo / vlevo i vpravo,  
pro umyvadlovou mísu 812332

1800 x 460 x 12 mm
407791/ 407792 / 407793 / 407794

Zásuvkový dí l, 600 mm, 1 zásuvka /  
s různými variantami výřezu  

pro umyvadla 816332, 815331,  
812331

595 x 455 x 415 mm
407800 / 407801

Zásuvkový dí l, 900 mm, 1 zásuvka /  
s různými variantami výřezu  

pro umyvadla 816332, 816333, 810334, 
810335, 815331, 812331, 812332

895 x 455 x 415 mm
407850 / 407801

Otevřená polička 460,  
s policí 

 

460 x 440 x 600 mm
407520

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru, 

 vhodné pro umyvadlo 810339 / 810338 

895 x 455 x 615 mm
407602 / 407612

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 813332 

1190 x 455 x 615 mm
407642

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka s vnitřní poličkou,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadla 810338 / 810339

895 x 455 x 615 mm
407601

Umyvadlová deska z kultivovaného 
mramoru, bí lá lesk, bez výřezu 

 

1200 x 460 x 12 mm
407720

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka 
s vnitřní poličkou, včetně zásuvkového 

organizéru, vhodné pro umyvadla  
815331, 810334, 810335

455 x 455 x 615 mm
407501

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 815331 

455 x 455 x 615 mm
407502

Skříňka pod umyvadlo,  
1 dvířka s vnitřní poličkou,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 810332

490 x 455 x 615 mm
407505

Skříňka pod umyvadlo, 1 dvířka,  
závěsy dveří vlevo / vpravo,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 815334

445 x 275 x 615 mm
407512 / 407511
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Vysoká skříňka,  
1 dvířka – závěsy vlevo,  

4 skleněné police / závěsy vpravo 
 

400 x 270 x 1300 mm
408281 / 408282

Boční skříňka,  
1 dvířka – závěsy vlevo,  

1 dřevěná polička / závěsy vpravo 
 

300 x 485 x 700 mm
408271 / 408272

Umyvadlová skříňka levá, 1 dvířka,  
2 vyklápěcí dvířka, pro umyvadla 810332, 

810334, 810335, 810338, 810339, 812332 
(armaturní deska pouze nalevo), 813332, 

815331 / napravo
1200 x 270 x 610 mm

408291 / 408292

Střední skříňka se zrcadlem,  
boční strana otevřená, 3 police 

300 x 200 x 1200 mm
408100

Vysoká skříňka, 1 dvířka –  
závěsy vlevo / závěsy vpravo 

300 x 300 x 1800 mm
408151 / 408152

Umyvadlová deska z kultivovaného 
mramoru, bí lá lesk, s výřezem uprostřed 

/ vlevo / vpravo / vlevo i vpravo,  
vhodné pro umyvadlovou mísu 812331

1200 x 460 x 12 mm
407721 / 407722 / 407723 / 407724

Umyvadlová deska z kultivovaného 
mramoru, bí lá lesk, s výřezem  

uprostřed / vlevo / vpravo, vhodné  
pro umyvadlovou mísu 812332

1200 x 460 x 12 mm
407731 / 407732 / 407733

Umyvadlová deska  
z kultivovaného mramoru,  

bílá lesk, bez výřezu 

1800 x 460 x 12 mm
407780

Umyvadlová deska z kultivovaného 
mramoru, bí lá lesk, s výřezem uprostřed 

/ vlevo / vpravo / vlevo i vpravo,  
vhodné pro umyvadlovou mísu 812331

1800 x 460 x 12 mm
407781 / 407782 / 407783 / 407784

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810332 

490 x 455 x 615 mm
407506

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka a vnitřní 
polička, včetně zásuvkového organizéru, 
vhodné pro umyvadla 810333, 810334, 

810335, 810338, 810339, 813332
595 x 455 x 615 mm

407551

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo  
810334 / 810335

595 x 455 x 615 mm
407552 / 407562

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810333 

595 x 455 x 615 mm
407566

Barvy nábytku*

 .631 bílá lesk
 

 .633 černá lesk
 

 .634 šedá mat
 

 .635 oranžová lesk
  
* Ne všechny barvy jsou dostupné  
pro všechny modely. Více podrobností  
viz technický katalog nebo laufen.com

Barvy nábytku*

 .640 bílá mat
  
 .641 oblázkově šedá
 

 .642 břidlicově šedá

  
* Ne všechny barvy jsou dostupné  
pro všechny modely. Více podrobností  
viz technický katalog nebo laufen.com
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Barvy plastových disků

 .081 jantar
  

 .082 oranžová 
  

 .084 transparentní 
  

 .085  smoky grey 
  

Umyvadlová polička,  
plastová 

 

460 x 200 x 15 mm
385331

Vanová polička,  
plastová 

 

750 x 250 x 15 mm
385332

Závěsné svítidlo Rifly, plastové,  
držák pochromovaný 

 

80 x 80 x 300 / 600 / 900 mm
389333 / 389334 / 389335

Nástěnná polička včetně plastového 
disku v provedení transparent  

 

185 x 185 x 50 mm
385333

Držák toaletního papíru, Ø 185 mm, 
včetně plastového disku  
v provedení transparent 

185 x 185 x 80 mm
384332

Věšák na ručník Rail,  
450 mm, plastový 

 

300 / 450 / 600 x 75 x 40 mm
381330 / 381331 / 381332

Polička Shellfish, uchycení na stěnu, 
plastová 

 

450 x 155 x 40 mm
385330

CASE 
Držák na ručník k nábytku 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Barvy držák na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník

Stolek Max Beam, plastový 
 

330 x 280 x 465 mm
389330

Nástěnná lampa Rifly, plastová,  
držák chromovaný 

80 x 85 x 300 mm
389332

Pohárek Boxy, plastový  
 
 

70 x 70 x 120 mm
382330

Mýdlenka Boxy, plastová 
 
 

105 x 105 x 25 mm
383330

Zrcadlo All Saints, s nepřímým LED 
osvětlením, plastové 

780 x 40 x 780 mm
386331 / 386333

*Ne všechny barvy jsou dostupné pro všechny modely. Více podrobnosti viz technický katalog nebo laufen.com

Regál Sound Rack, plastový 
 

750 x 260 x 530 mm
389331

Set nastavitelných nožiček (2 kusy),  
povrch eloxovaný hliník 

 

170 mm
407620

Set nastavitelných nožiček (2 kusy),  
povrch eloxovaný hliník, vhodné  

pro kombipacky a vysoké skříňky 

 175 mm
407660

Barvy příslušenství *

 .081 jantar   .085 smoky grey   .090 bílá
      

 .082 oranžová   .086 chrom   .091 černá
      

 .083 modrá   .087 imitace zlata  .092 zelená
      

 .084 transparentní   .089 měď   .093 růžová
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LIVING SQUARE
Design by

Andreas Dimitriadis

LIVING SQUARE umyvadlo 130; CASE umyvadlová skříňka; vysoká skříňka; držák na ručník TWINPLUS umyvadlová baterie
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LIVING SQUARE
Andreas Dimitriadis využívá možnosti keramiky 
na maximum. Vnímá DNA každého projektu 
a vytváří stylizované tvary řady LIVING SQUARE. 
Extrémně ploché prvky, povrchy a definované 
hrany se doslova vznáší před zdí nesoucí svědectví 
jedinečné fúze elegance a koupelnové kultury. 
Velké plochy jsou chytře schované za úzkými 
siluetami, které definují mycí prostor jako hlavní 
část koupelny.
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LIVING SQUARE umyvadlo 90 CASE umyvadlová skříňka
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LIVING SQUARE

LIVING SQUARE umyvadlo; keramická police

Umyvadla LIVING SQUARE jsou 
řezatelná a mohou být (ať již rovně 
nebo zešikma) téměř libovolně 
seříznuta: vpravo, vlevo nebo na 
obou koncích. Díky precizní technice 
zpracování jsou v našem závodě 
upravena s milimetrovou přesností na 
požadovaný rozměr podle požadavků 
zákazníka. Tak vznikají na míru 
střižená řešení, která lze optimálně 
integrovat i do rohových poloh.
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LIVING SQUARE dvojumyvadlo 130 CASE umyvadlová skříňka TWINPLUS umyvadlová baterie

LIVING SQUARE umývátko 50 CASE umyvadlová skříňka   
TWINPLUS umyvadlová baterie

LIVING SQUARE umyvadlo 90; držák na ručník
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

LIVING SQUARE

Umývátko 
 
 

500 x 380 x 40 (120) mm
815434

Zápustné umyvadlo shora,  
k upevnění na zeď,  

broušená spodní část 

500 x 380 x 40 (120) mm
815435

Umyvadlo 
 
 

650 x 480 x 40 (120) mm
816431

Zápustné umyvadlo shora,  
k upevnění na stěnu,  

broušená spodní strana 

650 x 480 x 40 (120) mm
816432

Umyvadlo,  
lze použít také jako dvojumyvadlo 

 

1300 x 480 x 40 (120) mm
816436

Umyvadlo,  
řezatelné do 1000 mm 

 

1800 x 480 x 40 (120) mm
816438

Držák na ručník,  
chromovaný,  

vhodný pro umyvadlo 815434 

465 x 70 x 75 mm
381431

Držák na ručník,  
chromovaný,  

vhodný pro umyvadlo 816431 

605 x 70 x 75 mm
381432

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 815434

490 x 375 x 455 mm
401141 / 401142

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 816431

645 x 475 x 455 mm
401211 / 401212

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 816433

895 x 475 x 455 mm
401261 / 401262

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 817438

745 x 475 x 455 mm
401421 / 401422

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník

Police ze sanitární keramiky, závěsná, 
řezatelná do 650 mm 

900 / 1200 / 1500 /  
1800 x 380 x 35 (100) mm

870433 / .4 / .5 / .6 / .8

CASE 
Držák na ručník na nábytek 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

LIVING SQUARE

Zápustné umyvadlo shora,  
k upevnění na stěnu,  

broušená spodní strana  

900 x 480 x 40 (120) mm
816434

Umyvadlo,  
řezatelné do 650 mm 

 

900 x 480 x 40 (120) mm
816433

Umyvadlo,  
řezatelné do 650 mm 

 

1300 x 480 x 40 (120) mm
816435

Umyvadlo do nábytku,  
odkládací plocha vpravo / vlevo 

 

750 x 480 x 40 (125) mm
817438 / 817439

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadlo 816438 

 

1755 x 70 x 75 mm
381435

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadla 816435, 816436 

 

1255 x 70 x 75 mm
381434

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadla 817438, 817439 

 

705 x 70 x 75 mm
381436

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadlo 816433 

 

855 x 70 x 75 mm
381433

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 817439 

745 x 475 x 455 mm
401441 / 401442

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka a 2 dvířka / 2 zásuvky  

a 2 dvířka, 2 skleněné police,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadla 816435, 816436
1295 x 475 x 460 mm

401311 / 401312

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka a 2 dvířka / 2 zásuvky  

a 2 dvířka, 2 skleněné police,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 816438
1790 x 375 x 460 mm

401361 / 401362

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

 

Barvy nábytku CASE

 .463 bílá mat
 

 .475 bílá lesk
 

 .519 vápněný dub
 

 .548 antracitový dub
 

 .999 multicolor
 

V objednávkovém formuláři uveďte číslo příslušné barvy:

        
01  02 03 04 05  06 07 08

        
09  10 11 12 13  14 15 16

        
17  18 19 20 21  22 23 24

        
25  26 27 28 29  30 31 32

       
33  34 35 36 37  38 39

Více informací o nabídce 39 barev najdete v kapitole 
„Vlastnosti a výhody produktů“.

Odpovídající vysoké skříňky,

kontejnery a další nábytek

najdete v kapitole CASE. 

Zrcadla a zrcadlové skříňky 

najdete v kapitole FRAME 25.
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LIVING 
SAPHIRKERAMIK

Design by
Andreas Dimitriadis
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LIVING SAPHIRKERAMIK umyvadlová mísa, kulatá KARTELL BY LAUFEN umyvadlová páková baterie
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LIVING SAPHIRKERAMIK
LAUFEN otevírá nové perspektivy. Tradiční rámec 
koupelnového designu ustupuje ve prospěch 
materiálu SaphirKeramik, který nám dává nahlédnout 
do nové éry designu. LIVING SAPHIRKERAMIK plně 
využívá vlastností tohoto revolučního materiálu, 
přináší nové standardy s přesnými liniemi  
a pevně definovanou hranou, které dokonale ladí 
s nábytkovými variacemi.

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

 .400  bílá LCC  
(LAUFEN Clean Coat)

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Umyvadlová mísa, čtvercová 
 
 

360 x 360 x 130 mm
811433

Umyvadlová mísa, obdélníková 
 
 

600 x 340 x 110 mm
811434

Umyvadlová mísa, kulatá 
 
 

380 x 380 x 130 mm
811435
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LIVING SAPHIRKERAMIK umyvadlová mísa, obdélníková KARTELL BY LAUFEN umyvadlová tříotvorová baterie

LIVING SAPHIRKERAMIK umyvadlová mísa, čtvercová TWINPLUS umyvadlová páková baterie
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LIVING CITY 
Design by 

Phoenix Design

LIVING CITY polozápustné umyvadlo 40 KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie, kartáčovaná nerezová ocel
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MĚSTSKÝ A MODERNISTICKÝ
Kolekce s rohy a hranami, a přesto tak flexibilní 
a snadno udržovatelná: LIVING CITY má jasnou 
koncepci a čisté tvary. Stavebnicový systém nabízí 
umyvadla s odkládací plochou i bez ní v mnoha 
šířkách. Oproštěnost, nikoli chladná střízlivost, 
individualismus bez manýrů: Řeč tvarů LIVING CITY 
se obrací k lidem, kteří žijí v jeho soudobém 
prostředí a s jemným citem a senzibilitou pro 
materiál utvářejí své okolí. K tomu patří i design 
pravoúhlé stěny klozetu a bidetu LAUFEN.

LIVING CITY umývátko s armaturní deskou 45 
CASE umyvadlová deska se zásuvkovým elementem 60

LIVING CITY vestavěné umyvadlo 49 
TWINPLUS umyvadlová baterie
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LIVING CITY

LIVING CITY umyvadlo 100 CASE skříňka pod umyvadlo
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LIVING CITY umyvadlo 100, odkládací plocha vpravo FRAME 25 zrcadloLIVING CITY umývátko 45 CASE skříňka pod umyvadlo

LIVING CITY umyvadlo 60 LIVING CITY umyvadlová mísa 60  
CASE umyvadlová deska a zásuvkový element; držák na ručník
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

LIVING CITY

Umyvadlo do nábytku /  
broušená spodní část 

600 x 460 x 140 mm
817433 / 817434

Umyvadlo do nábytku /  
broušená spodní část 

800 x 460 x 140 mm
817436 / 817437

Umývátko /  
broušená spodní část 

450 x 380 x 140 mm
815432 / 815433

Umyvadlo do nábytku /  
broušená spodní část 

500 x 460 x 140 mm
817431 / 817432

Polozápustné umyvadlo,  
kulaté 

 

460 x 460 x 140 mm
813431

Vestavěné umyvadlo,  
obdélníkové / broušená spodní část 

 

490 x 310 x 155 mm
812430 / 812431

Vestavěné umyvadlo,  
obdélníkové / broušená spodní část 

 

350 x 280 x 170 mm
812434 / 812432

Polozápustné umyvadlo,  
obdélníkové 

 

550 x 460 x 140 mm
813432

Držák na ručník,  
vhodný pro umyvadlo 817431 

 

455 x 70 x 75 mm
895423

Držák na ručník,  
vhodný pro umyvadla  

817433, 818431, 818432 

555 x 70 x 75 mm
895424

Držák na ručník,  
vhodný pro umyvadlo 817436 

 

755 x 70 x 75 mm
895425

Držák na ručník,  
vhodný pro umyvadla  

818437, 818431, 818432 

955 x 70 x 75 mm
895426

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 815432 

440 x 375 x 455 mm
401111 / 401112

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo  817431 

490 x 455 x 455 mm
401131 / 401132

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 817433 

595 x 455 x 455 mm
401181 / 401182

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 817436 

790 x 455 x 455 mm
401241 / 401242
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

LIVING CITY

Umyvadlo do nábytku /  
broušená spodní část 

1000 x 460 x 140 mm
818437 / 818438

Umyvadlo do nábytku,  
odkládací plocha vlevo / vpravo 

1000 x 460 x 140 mm
818431 / 818432

Umyvadlová mísa  
s armaturní plochou 

450 x 380 x 140 mm
811430

Umyvadlová mísa  
s armaturní plochou 

500 / 600 x 425 x 140 mm
811431 / 811432

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

Vestavěné umyvadlo /  
broušená spodní část 

 

400 x 400 x 155 mm
813438 / 813439

Držák na ručník k nábytku,  
CASE 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  
vhodné pro umyvadla  

818437, 818431, 818432
990 x 455 x 455 mm

401281 / 401282

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106  Tmavý hliník

Odpovídající vysoké skříňky,

kontejnery a další nábytek

najdete v kapitole CASE. 

Zrcadla a zrcadlové skříňky 

najdete v kapitole FRAME 25.

Barvy nábytku CASE

 .463 bílá mat
 

 .475 bílá lesk
 

 .519 vápněný dub
 

 .548 antracitový dub
 

 .999 multicolor
 

V objednávkovém formuláři uveďte číslo příslušné barvy:

        
01  02 03 04 05  06 07 08

        
09  10 11 12 13  14 15 16

        
17  18 19 20 21  22 23 24

        
25  26 27 28 29  30 31 32

       
33  34 35 36 37  38 39

Více informací o nabídce 39 barev najdete v kapitole 
„Vlastnosti a výhody produktů“.
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LB3

Design by
Ludovica+Roberto 

Palomba

LB3 umyvadlo do nábytku 125; sloup
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LB3

LB3 mluví řečí měšťanského bydlení 19. století 
přeneseného do současnosti. Dvojitá kontura umyvadla 
podtrhuje jejich nadčasovou eleganci a lehkost. LB3 
nabízí velký výběr, který vám nechá naprostou volnost 
při zařizování: umyvadlo se sloupem nebo s krytem 
sifonu, umyvadlo se skříňkou, řezatelné nebo zapuštěné 
umyvadlo. Nábytek LB3 skládá kompliment minulosti,  
ale přitom nešetří vysoce aktuálním designem.

LB3 závěsné WC COMFORT; závěsný bidet LB3  stojící WC s nádrží
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Standard 
42 cm

Standard
42 cm

Comfort
48 cm

Comfort
48 cm

+ 6 cm

LB3

 
  

 
  

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Klozety LB3 Comfort – pro vyšší komfort: sedátko je o 6 cm 
výše, což značně usnadňuje usednutí, zlepšuje ergonomii 
sezení a usnadňuje vstávání. Jsou kompatibilní se stávajícím 
připojením, takže je výměna snadná.

- sezení o 6 cm výše pro vyšší komfort

-  úhel v kolenou přibližně 90° pro ergonomickou polohu sezení 
a snadné usednutí a vstávání

-  snadná instalace díky standardním rozměrům upevňovacích 
prvků (např. pro renovace)

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

Umyvadlo do nábytku,  
řezatelné do 900 mm 

 

1250 x 520 x 170 mm
810688

Umyvadlo do nábytku,  
řezatelné do 700 mm 

 

850 x 520 x 170 mm
810686

Kryt na sifon 
 
 

275 x 315 x 340 mm
819681

Závěsný klozet COMFORT,  
hluboké splachování, s oplachovým 

kruhem, o 6 cm zvýšená výška 

560 x 360 x 360 (460) mm
820681 / 820682

Sloup 
 
 

275 x 215 x 730 mm
819680

Stojící kombinační mísa, hluboké 
splachování, s oplachovým kruhem, 

horizontální/vertikální odpad 

700 x 360 x 445 (430) mm
824684

Závěsný bidet  
 
 

360 x 560 x 305 (430) mm
830682
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LB3

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Držák na ručník,  
300 / 450 / 600 mm,  

chrom
 

381681 / 381682 / 381683

Držák na ručník 640 mm,  
chrom

 
 

381684

Držák toaletního papíru s poličkou, 
chrom

 
 

383681

Držák WC kartáče s kartáčem,  
stojící, chrom 

 

383682

Mýdelník, k připevnění na zeď,  
sklo/chrom 

 

384680

Držák na sklenici včetně sklenice,  
k připevnění na zeď, sklo/chrom

 
 

384681

Držák na sklenici včetně sklenice,  
k připevnění na zeď, sklo/chrom 

 

384682

Držák na dvě sklenice,  
sklo/chrom 

 

384687

Zásobník na mýdlo,  
k připevnění na zeď, sklo/chrom

 
 

384683

Polička,  
chrom 

 

385681

Držák na sklenici a zásobník na mýdlo, 
sklo/chrom

 
 

384685

Polička,  
sklo/chrom 

 

385682

Držák na sklenici a mýdelník,  
sklo/chrom 

 

384686

Háček na ručník,  
chrom 

 

387681
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INO
Design by

Toan Nguyen

INO umyvadlo do nábytku, odkládací plocha vpravo; umyvadlová skříňka; samostatně stojící vana
KARTELL BY LAUFEN nástěnná umyvadlová baterie s diskem; vanová baterie; stolek Max-Beam FRAME 25 zrcadlo
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INO umyvadlo do nábytku, odkládací plocha vpravo; umyvadlová skříňka; samostatně stojící vana
KARTELL BY LAUFEN nástěnná umyvadlová baterie s diskem; vanová baterie; stolek Max-Beam FRAME 25 zrcadlo
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INO
Toan Nguyen svým nápadům nedá spát. Miluje 
rozpínavost na všech úrovních. To se odráží v jeho 
nové koupelnové kolekci, kterou francouzský 
designér navrhl pro společnost LAUFEN. Bezchybné 
objekty s jednoduchými liniemi, útlé ale extrémně 
pevné stěny vytváří elegantní, téměř beztížný dojem. 
Nová interpretace klasické formy, která osloví 
i nekompromisní puristy.
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INO umyvadlo do nábytku 90, s poličkou vpravo; umyvadlová skříňka; vysoká skříňka KARTELL BY LAUFEN podomítková umyvadlová baterie   
FRAME 25 zrcadlo
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INO

INO umyvadlo 56 KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie   
FRAME 25 zrcadlo

INO umývátko 45; umyvadlová skříňka  
KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie

INO zápustné umyvadlo 50 s keramickou krytkou KARTELL BY LAUFEN podomítková umyvadlová baterie
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INO umyvadlo do nábytku 90, s poličkou vpravo; umyvadlová skříňka KARTELL BY LAUFEN nástěnná umyvadlová baterie s diskem

INO umyvadlová mísa 35 KARTELL BY LAUFEN podomítková umyvadlová 
baterie SPACE umyvadlová deska

INO umyvadlová mísa 50 KARTELL BY LAUFEN podomítková umyvadlová 
baterie SPACE umyvadlová deska
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INO

INO vana, samostatně stojící KARTELL BY LAUFEN vanová baterie s diskem INO umývátko 45 KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie  
BOUTIQUE vysoká skříňka

INO umyvadlová mísa 35 KARTELL BY LAUFEN umyvadlová podomítková 
baterie BOUTIQUE skříňka

INO umyvadlo do nábytku 90, s poličkou vpravo; umyvadlová skříňka; vysoká 
skříňka; vana, samostatně stojící KARTELL BY LAUFEN podomítková  
páková umyvadlová baterie
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

 .400  bílá LCC 
(LAUFEN Clean Coat)

 .757 bílá mat

Barvy van

 .000 bílá
  

Barvy nábytku INO

 .170 bílá mat
  

 .171 ořech
  

Umyvadlo do nábytku  
s poličkou vlevo / vpravo 

 

900 x 450 x 120 mm
813301 / 813302

Umyvadlová mísa 
 
 

350 x 350 x 130 mm
812300

Umývátko /  
broušená spodní část 

 

450 x 410 x 120 mm
815301 / 816300

Umyvadlo /  
broušená spodní část 

 

560 x 450 x 120 mm
810302 / 816302

Umyvadlová mísa 
 
 

500 x 350 x 130 mm
812302

Zápustné umyvadlo 
 
 

350 x 365 x 40 (150) mm
817301

Zápustné umyvadlo 
 
 

500 x 365 x 40 (150) mm
817302

Skříňka pod umyvadlo, hliníková dvířka, 
závěsy dveří vlevo/vpravo,  

2 police ve dvířkách, 1 vnitřní police,  
vhodné pro umyvadlo 815301

280 x 310 x 605 mm
425301 / 425302

Skříňka pod umyvadlo, hliníková dvířka, 
závěsy dveří vlevo/vpravo, 2 police  

ve dvířkách, 1 vnitřní police,  
vhodné pro umyvadlo 810302

320 x 340 x 605 mm
425351 / 425352

Skříňka pod umyvadlo, hliníková,  
1 zásuvka, hliník, vhodné  

pro umyvadla 813301, 813302 

770 x 350 x 355 mm
425401

Závěsná polička pro dělící systém,  
bílá mat,  

vhodné pro 425401 

400 x 100 x 100 mm
495411

Vysoká skříňka, hliníková,  
1 dvířka, závěsy dvířek vlevo/vpravo,  

5 zásuvek ve dvířkách a uvnitř skřínky 

360 x 305 x 1800 mm
425451 / 425452

Vana, samostatně stojící,  
z materiálu Sentec solid surface,  

s integrovanou opěrkou 

1800 x 800 x 455 (520) mm
230302

Vana, samostatně stojící,  
z materiálu Sentec solid surface 

 

1700 x 750 x 455 (520) mm
231302
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VAL
Design by 

Konstantin Grcic

VAL závěsné wc rimless; zápustné umyvadlo 55; vana, samostatně stojící ∅ 130; závěsný bidet; umyvadlové baterie; bidetová baterie   
LIS splachovací tlačítko BOUTIQUE umyvadlová deska na míru, tloušťka 120 mm FRAME 25 zrcadlo
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104

VAL 
Materiál, který nabízí nové možnosti. Designér, který 
hledá nové cesty a spojení, které vytváří nové světy. 
Pro zážitek z koupání, který probouzí nové prožitky. 
Konstantin Grcic díky svým evolučním návrhům uvádí 
na scénu revoluční SaphirKeramik LAUFEN a doplňuje 
tak koupelnovou kolekci VAL o další prvky. Čisté 
geometrické linie, extrémně úzké hrany a jemně 
texturované povrchy sjednocené v harmonii otevírají 
jedinečnou kapitolu koupelnové kultury.
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VAL umyvadlo 120, umyvadlová baterie BASE skříňka pod umyvadlo
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VAL

VAL mísa, obdélníkováVAL mísa, kulatá

VAL umyvadlo 60; závěsné WC, rimless 
BASE umyvadlová skříňka; zrcadlová skříňka; vysoká skříňka
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VAL umyvadlo 60 SPACE umyvadlová skříňka; vysoká skříňka   
FRAME 25 zrcadlová skříňka TWINPLUS umyvadlová baterie

VAL zápustné umyvadlo   
BOUTIQUE umyvadlová deska na míru, tloušťka 120 mm

VAL umývátko, oválné VAL vana, samostatně stojící, ∅ 130, materiál Sentec
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VAL

VAL umyvadlová mísa 55, obdélníková; závěsné WC rimless; závěsný bidet BOUTIQUE zásuvkový element   
LIS instalační systém pro závěsná WC a bidety, splachovací tlačítko

VAL umyvadlo 60; samostatně stojící vana  
SPACE umyvadlová skříňka; vysoká skříňka FRAME 25 zrcadlo 60

VAL umyvadlo 60
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VAL umyvadlová mísa 50 KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie

VAL umyvadlová mísa 55, obdélníková
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

VAL

Umyvadlo /  
broušená spodní část 

 

600 x 420 x 115 mm
810283 / 816283

Závěsné wc rimless,  
hluboké splachování,  

bez oplachového kruhu 

530 x 390 x 360 (430) mm
820281

Umyvadlo /  
broušená spodní část 

 

650 x 420 x 115 mm
810284 / 816284

Umyvadlová mísa  
s armaturní deskou 

 

500 x 400 x 125 mm
812281

Umývátko /  
broušená spodní část 

 

450 x 420 x 115 mm
815281 / 816280

Umyvadlová mísa 
 
 

550 x 360 x 125 mm
812282

Vana, samostatně stojící, z materiálu 
Sentec, s integrovaným přepadem 

 

1600 x 750 x 450 (520) mm
230282

Zápustné umyvadlo  
s armaturní deskou 

 

550 x 360 x 40 (145) mm
817281

Vana, samostatně stojící, z materiálu 
Sentec, s integrovaným přepadem 

 

1300 x 1300 x 505 (550) mm
231282

Umyvadlo /  
broušená spodní část 

 

550 x 420 x 115 mm
810282 / 816282

Mísa, kulatá 
 
 

325 x 325 x 60 mm
870281

Mísa, obdélníková 
 
 

360 x 280 x 60 mm
870282
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

VAL

Umyvadlo 
 
 

1200 x 420 x 115 mm
810289

Umývátko /  
broušená spodní část 

 

400 x 425 x 115 mm
811281 / 813281

Závěsný bidet 
 
 

530 x 390 x 360 (430) mm
830281

Stojící kombinační mísa rimless,  
hluboké splachování,  

bez oplachového kruhu,  
horizontální/vertikální odpad

660 x 390 x 440 (430) mm
824281

WC sedátko s poklopem,  
odnímatelné, se zpomalovacím 

sklápěcím systémem 

894281

Umyvadlo /  
broušená spodní část 

 

750 x 420 x 115 mm
810285 / 816285

Umyvadlo /  
broušená spodní část 

 

950 x 420 x 115 mm
810287 / 816287

Nádrž, zadní přívod vody (centrální ) / 
boční přívod vody (levý nebo pravý) / 

spodní přívod vody vlevo 

365 x 150 x 395 mm
829281 / 829282 / 829283

Barvy van

 .000 bílá
  

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

 .400  bílá LCC 
(LAUFEN Clean Coat)

 .757  bílá mat  
(pro vybrané modely)

Vhodný nábytek najdete  

v kapitolách SPACE, BASE  

a BOUTIQUE.  

Zrcadla a zrcadlové skříňky  

najdete v kapitole FRAME 25. 

Vodovodní baterie najdete  

v kapitole VAL.
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

VAL

SPACE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  

vhodné pro umývátko  815281 

435 x 410 x 520 mm
410102

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umývátko 815281
435 x 390 x 530 mm

402132

SPACE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 810282 

535 x 410 x 520 mm
410122

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810282
535 x 390 x 530 mm

402192

SPACE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 810283 

585 x 410 x 520 mm
410142

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810283
585 x 390 x 530 mm

402252

SPACE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 810284 

635 x 410 x 520 mm
410162

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810284
635 x 390 x 530 mm

402312
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

VAL

SPACE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 810285 

735 x 410 x 520 mm
410182

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810285
735 x 390 x 530 mm

402352

SPACE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 810287 

935 x 410 x 520 mm
410202

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810287
930 x 390 x 530 mm

402412

SPACE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  

vhodné pro umyvadlo 810289 

1185 x 410 x 520 mm
410222

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810289
1180 x 390 x 530 mm

402472

Barvy nábytku SPACE

 .100  Bílá mat  
s hliníkovým úchytem .105

 .101  Světlý ořech  
s hliníkovým úchytem .105

 .103 Tmavý jilm  
  s hliníkovým úchytem .105

 .999  multicolor

Barvy nábytku BASE

 .260   bílá mat
  

 .261   bílá lesk
  

 .262   světlý jilm
  

 .263   tmavý jilm
  

 .M01   ústřicově bílá
  

 .M36   šedá traffic
  

 .999   multicolor
  

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník

CASE 
Držák na ručník k nábytku 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Vhodný nábytek najdete  

v kapitolách SPACE, BASE  

a BOUTIQUE.  

Zrcadla a zrcadlové skříňky  

najdete v kapitole FRAME 25. 

Vodovodní baterie najdete  

v kapitole VAL.
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PALACE
Design by 

Andreas Dimitriadis

PALACE umyvadlo do nábytku s pochromovaným držákem na ručník; závěsné WC bez oplachového kruhu; police, sanitární keramika
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PALACE
Design není samoúčelný. Má také svou funkci. 
Andreas Dimitriadis vytvořil originální autentickou 
kolekci PALACE, jejíž produkty mají jasnou funkci 
a doslova vás přitáhnou díky svým vlastnostem. 
PALACE je nadčasovou klasikou budoucnosti, která 
je podtržena unikátní pevností řezatelných umyvadel.
Dimitriadis vzdává keramice hold jako materiálu 
a dokáže zhotovit designový prostor na míru, který 
se dříve zdál nemožný.
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PALACE dvojumyvadlo 130 CASE umyvadlová skříňka; držák na ručník
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PALACE

Velká umyvadla PALACE si můžete nechat zhotovit na míru přímo 
u výrobce. Díky této inovativní výrobní technice lze keramiku přizpůsobit 
každé koupelně. Umyvadla je možné zkrátit i diagonálním řezem.

PALACE dvojumyvadlo 130; závěsné WC rimless; závěsný bidet CASE skříňka pod umyvadlo; držák na ručník
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PALACE umyvadlo 60 CASE skříňka pod umyvadlo 55; střední skříňka PALACE stojící kombinační WC

PALACE umyvadlo 60, polosloup; závěsné WC rimless; závěsný bidet; držák ma ručník
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Závěsné WC,  
hluboké splachování,  

s oplachovým kruhem 

560 x 360 x 345 (430) mm
820700

Závěsné WC,  
ploché splachování,  

s oplachovým kruhem 

560 x 360 x 345 (430) mm
820702

Stojící bidet 
 
 

560 x 360 x 440 (430) mm
832701

Umyvadlo do nábytku 
 
 

650 x 480 x 65 (145) mm
810703

Umyvadlo do nábytku 
 
 

600 x 480 x 65 (145) mm
810702

Umyvadlo do nábytku 
 
 

550 x 460 x 65 (145) mm
810701

Umývátko 
 
 

450 x 360 x 60 (135) mm
815701

Umyvadlo do nábytku,  
řezatelné do 900 mm /  

s pochromovaným držákem na ručník 

1200 x 510 x 110 mm
811704 / 812704

Umyvadlo do nábytku,  
odkládací plocha vpravo,  

řezatelné do 900 mm 

1200 x 460 x 65 (145) mm
816706

Umyvadlo do nábytku /  
s pochromovaným držákem na ručník 

 

900 x 510 x 110 mm
811702 / 812702

Umyvadlo do nábytku,  
odkládací plocha vlevo,  

řezatelné do 900 mm 

1200 x 460 x 65 (145) mm
816705

Závěsné WC, COMPACT,  
hluboké splachování,  

s oplachovým kruhem 

490 x 360 x 345 (430) mm
820703

Závěsné WC rimless,  
hluboké splachování,  

bez oplachového kruhu 

560 x 360 x 345 (430) mm
820706

Závěsný bidet 
 
 

560 x 360 x 350 (430) mm
830701

WC sedátko s poklopem,  
odnímatelné,  

bez / se zpomalovacím  
sklápěcím systémem

891700 / 891701

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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Barvy keramiky

 .000 bílá
  

 .400  bílá LCC  
(LAUFEN Clean Coat)

Barvy držáku na ručník

 .004 chrom
  

Umyvadlo do nábytku,  
řezatelné do 900 mm /  

s chromovaným držákem na ručník 

1500 x 510 x 110 mm
811706 / 812706

Umyvadlo do nábytku,  
řezatelné do 900 mm /  

s chromovaným držákem na ručník 

1800 x 510 x 110 mm
811708 / 812708

Dvojumyvadlo do nábytku,  
řezatelné do 1350 mm /  

s chromovaným držákem na ručník 

1500 x 510 x 110 mm
813706 / 814706

Nádrž,  
zadní přívod vody (uprostřed)/ 

boční přívod vody (vlevo nebo vpravo)/
spodní přívod vody vlevo

360 x 150 x 420 mm
828701 / 828702 / 828703

Stojící WC, hluboké splachování,  
s oplachovým kruhem,  

horizontální/vertikální odpad 

560 x 360 x 430 mm
823701

Stojící nádrž, připojení vody vlevo  
nebo vpravo v horní části nádrže /  
vlevo vzadu v horní části nádrže /  

spodní vlevo / spodní vpravo
400 x 140 x 980 mm

828660 / 828661 / 828663 / 828664

Umyvadlo do nábytku,  
odkládací plocha vpravo,  

řezatelné do 800 mm 

900 x 460 x 65 (145) mm
816702

Umyvadlo do nábytku,  
odkládací plocha vlevo,  

řezatelné do 800 mm 

900 x 460 x 65 (145) mm
816701

Dvojumyvadlo do nábytku 
 
 

1300 x 480 x 65 (145) mm
810708

Umyvadlo do nábytku 
 
 

700 x 480 x 65 (145) mm
810704

Stojící kombinační mísa,  
hluboké splachování,  

s oplachovým kruhem,  
horizontální/vertikální odpad

700 x 360 x 475 (430) mm
824706

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadlo 810701

 

381701 

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadlo 810702 

 

381702 

Držák na ručník, chromovaný,  
vhodný pro umyvadlo 810703 

 

381703 

Držák na ručník, chromovaný, na levou 
stranu, vhodný pro umyvadla 810702, 

810703, 810704, 810708, 816706 

381707 

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

1 dvířka – závěsy vpravo,  
vhodné pro umyvadlo 816705

1140 x 375 x 450 mm
401601 / 401602

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

1 dvířka – závěsy vpravo,  
vhodné pro umyvadlo 816701

840 x 375 x 450 mm
401501 / 401502

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

1 dvířka – závěsy vlevo,  
vhodné pro umyvadlo 816702

840 x 375 x 450 mm
401531 / 401532

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka  
a 2 dvířka / 2 zásuvky a 2 dvířka,  

2 skleněné police, vhodné pro umyvadla 
811708, 812708, 813708, 814708

1790 x 375 x 460 mm
401401 / 401402

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  

1 dvířka – závěsy vlevo,  
vhodné pro umyvadlo 816706

1140 x 375 x 450 mm
401621 / 401622

Police ze sanitární keramiky,  
závěsná, řezatelná 

900 / 1200 / 1500 /  
1800 x 380 x 100 mm

870433 / .4 / .5 / .6 / .8

CASE 
Držák na ručník k nábytku 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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Odpovídající vysoké  

skříňky, kontejnery  

a další nábytek najdete  

v kapitole CASE.  

Zrcadla a zrcadlové  

skříňky najdete  

v kapitole FRAME 25.

V objednávkovém formuláři uveďte číslo příslušné barvy:

        
01  02 03 04 05  06 07 08

        
09  10 11 12 13  14 15 16

        
17  18 19 20 21  22 23 24

        
25  26 27 28 29  30 31 32

       
33  34 35 36 37  38 39

Více informací o nabídce 39 barev najdete v kapitole 
„Vlastnosti a výhody produktů“.

Barvy nábytku CASE

 .463 bílá mat
  

 .475 bílá lesk
  

 .519 vápněný dub
  

 .548 antracitový dub
  

 .999 multicolor

Kryt na sifon,  
vhodný pro umyvadla  

810701, 810702, 810703,  
810704, 8107038

210 x 280 x 345 mm
819701

Kryt na sifon,  
vhodný pro umývátko 815701 

 

170 x 250 x 345 mm
819702

Sloup,  
vhodný pro umyvadlo 810701,  

810702, 810703, 810704, 8107038 

205 x 200 x 760 mm
819700

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka  
a 2 dvířka / 2 zásuvky a 2 dvířka,  

2 skleněné police, vhodné pro  
umyvadla 811706, 812706

1495 x 375 x 460 mm
401351 / 401352

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka  
a 2 dvířka / 2 zásuvky a 2 dvířka,  

2 skleněné police, vhodné pro  
umyvadla 813706, 814706

1495 x 375 x 460 mm
401353 / 401354

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / 2 zásuvky,  
vhodné pro umyvadla  

811702, 812702
895 x 375 x 460 mm

401251 / 401252

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka  
a 2 dvířka / 2 zásuvky a 2 dvířka,  

2 skleněné police, vhodné pro  
umyvadla 811704, 812704

1195 x 375 x 460 mm
401301 / 401302

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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LAUFEN PRO S
Design by
Peter Wirz

LAUFEN PRO závěsné WC, ‘rimless’ LIS splachovací tlačítko
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LAUFEN PRO S kombipack umyvadlo slim se skříňkou LAUFEN PRO 80 LAUFEN SOLUTIONS MARBOND sprchová vanička   
CASE vysoká skříňka FRAME 25 zrcadlová skříňka CITYPRO termostatický sprchový set; umyvadlová baterie
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LAUFEN PRO S

Švýcarský návrhář stojí i za návrhem kolekce 
LAUFEN PRO S. Velmi citlivě dokázal navrhnout 
koncepční řadu optimalizovanou z pohledu výroby, 
čímž vznikl další evoluční stupeň koncepce „PRO“: 
umyvadlo díky své štíhlé siluetě a jasně 
definovaným poloměrům působí velmi lehce 
a elegantně. Hluboká mísa je kromě toho i vysoce 
funkční. Není pochyb o tom, že svým estetickým 
ztvárněním se kolekce LAUFEN PRO S vydává 
směrem prémiových designových řad LAUFEN – 
nicméně zůstává cenově dostupnou pro všechny.

LAUFEN PRO S umyvadlo 60; kryt na sifon CITYPRO umyvadlová baterie 
FRAME 25 zrcadlo
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LAUFEN PRO S kombipack 800 mm, umyvadlo slim s umyvadlovou skříňkou BASE
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LAUFEN PRO S

LAUFEN PRO S umyvadlo 60; umyvadlová skříňka   
CITYPRO umyvadlová baterie

LAUFEN PRO S dvojumyvadlo 120; umyvadlová skříňka   
CASE držák na ručník CITYPLUS umyvadlová baterie

LAUFEN PRO S umyvadlová mísa s armaturní deskou 55  
CITYPLUS umyvadlová baterie CASE umyvadlová deska; kontejner

LAUFEN PRO S zápustné umyvadlo 55 CITYPLUS umyvadlová baterie
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LAUFEN PRO S umyvadlo 60; stojící WC CITYPRO umyvadlová baterie 
LAUFEN SOLUTIONS MARBOND sprchová vanička 
BASE umyvadlová skříňka; zrcadlová skříňka

LAUFEN PRO S umyvadlo 60; umyvadlová skříňka; závěsné WC   
CASE držák na ručník INDURA sprchová vanička   
CITYPRO umyvadlová baterie CITYPLUS sprchová baterie

LAUFEN PRO S umývátko 48, armaturní deska vpravo; umyvadlová skříňka 
zboku otevřená, police vlevo CITYPRO umyvadlová baterie

LAUFEN PRO S závěsné WC rimless; závěsný bidet   
CITYPRO bidetová baterie
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Vestavěné umyvadlo / 
broušené 

 

490 x 360 x 170 mm
811960 / 811961

Vestavěné umyvadlo / 
broušené 

 

550 x 380 x 170 mm
811963 / 811968

Vestavěné umyvadlo / 
broušené 

 

600 x 400 x 170 mm
811965 / 811969

Umyvadlo, COMPACT / 
broušená spodní část, COMPACT 

 

550 x 380 x 95 mm
818958 / 817958

Umyvadlo do nábytku / 
broušená spodní strana 

 

1050 x 460 x 95 mm
813966 / 816966

Umývátko  
s armaturní deskou vpravo 

 

360 x 250 x 50 mm
815960

Umyvadlo / 
broušená spodní strana 

 

550 x 465 x 95 mm
810962 / 816962

Umyvadlo do nábytku,  
také použitelné jako dvojumyvadlo 

 

1200 x 460 x 95 mm
814965

Umývátko /  
broušená spodní strana 

 

450 x 340 x 85 mm
815961 / 816961

Dvojumyvadlo do nábytku 
 
 

1200 / 1300 x 460 x 95 mm
814966 / 814968

Umývátko  
s armaturní deskou vpravo / vlevo 

 

480 x 280 x 85 mm
815954 / 815955

Vestavěné umyvadlo,  
s armaturní plochou, broušené 

 

490 x 360 x 170 mm
811966

WC sedátko s poklopem,  
odnímatelné, se zpomalovacím  

sklápěcím systémem 

891960 / 891961

Závěsný bidet 
 
 

530 x 360 x 300 (430) mm
830961
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Kryt na sifon pro umývátko 
 
 

160 x 235 x 335 mm
819964

Umyvadlo / 
broušená spodní strana 

 

850 x 460 x 95 mm
813965 / 816965

Kryt na sifon pro umyvadlo 
 
 

200 x 285 x 325 mm
819963

Zápustné umyvadlo 
 
 

560 x 440 x 20 (175) mm
818963

Sloup 
 
 

210 x 180 x 715 mm
819962

Závěsné WC rimless, hluboké 
splachování, bez oplachového kruhu 

 

530 x 360 x 295 (430) mm
820962

Umyvadlo / 
broušená spodní strana 

 

600 x 465 x 95 mm
810963 / 816963

Umyvadlo / 
broušená spodní strana 

 

650 x 465 x 95 mm
810964 / 816964

Umyvadlo / 
broušená spodní strana 

 

700 x 465 x 95 mm
810967 / 816967

Umyvadlo, COMPACT / 
broušená spodní část, COMPACT 

 

600 x 380 x 95 mm
818959 / 817959

Umyvadlová mísa  
s armaturní deskou /  

broušená spodní část 

550 / 600 x 380 x 95 mm
812952 / 812953

Umyvadlová mísa,  
obdélníková 

 

600 x 400 x 115 mm
816952

Barvy keramiky
 .000  bílá 

 .400 bílá LCC
  (LAUFEN Clean Coat)
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Kombipack 600 mm, umyvadlo slim  
se skříňkou LAUFEN PRO, se zásuvkou / 

se zásuvkou a vnitřní zásuvkou,  
včetně zásuvkového organizéru

600 x 500 x 545 mm
860961 / 860962

Kombipack 600 mm, umyvadlo slim  
se skříňkou LAUFEN PRO, 2 zásuvky, 

včetně zásuvkového organizéru 

600 x 500 x 545 mm
861961

Kombipack 800 mm, umyvadlo slim  
se skříňkou LAUFEN PRO, 2 zásuvky, 

včetně zásuvkového organizéru 

800 x 500 x 545 mm
861963

Kombipack 800 mm, umyvadlo slim  
se skříňkou LAUFEN PRO, se zásuvkou /  

se zásuvkou a vnitřní zásuvkou,  
včetně zásuvkového organizéru

800 x 500 x 460 mm
860963 / 860964

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka / 
vnitřní zásuvka, včetně zásuvkového 

organizéru, vhodné pro umyvadlo 
818959

550 x 370 x 390 mm
483031 / 483032

Skříňka pod umyvadlo, 
1 dvířka - závěsy vpravo,  

polička vlevo / vpravo, otevřená, 
vhodné pro umyvadlo 815954

470 x 275 x 605 mm
483001 / 483002

Skříňka pod umyvadlo, 1 dvířka - závěsy 
vlevo / vpravo, 1 skleněná police,  

vhodné pro umyvadlo 815961 

415 x 320 x 580 mm
483301 / 483302

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka / 
vnitřní zásuvka, včetně zásuvkového 

organizéru, vhodné pro umyvadlo 
818958

510 x 370 x 390 mm
483021 / 483022

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / vnitřní zásuvka,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 814965 

1160 x 450 x 395 mm
483561 / 483562

Skříňka pod umyvadlo, se 2 zásuvkami 
(vlevo a vpravo) / se 2 zásuvkami  

(vlevo a vpravo) a 2 vnitřními zásuvkami,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 814966
1160 x 450 x 395 mm

483563 / 483564

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / vnitřní zásuvka,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 813965 

810 x 450 x 390 mm
483501 / 483502

Skříňka pod umyvadlo,  
1 zásuvka / vnitřní zásuvka,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 813966 

1010 x 450 x 390 mm
483551 / 483552

CASE 
Držák na ručník k nábytku 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Kombipack 1200 mm, umyvadlo slim  
se skříňkou LAUFEN PRO, 2 zásuvky, 

včetně zásuvkového organizéru 

1200 x 500 x 545 mm
861967

Kombipack 1200 mm, umyvadlo slim 
se skříňkou LAUFEN PRO, 1 zásuvka / 
vnitřní zásuvka, včetně zásuvkového 

organizéru
1200 x 500 x 460 mm

860967 / 860968

Kombipack 1000 mm, umyvadlo slim  
se skříňkou LAUFEN PRO, 2 zásuvky, 

včetně zásuvkového organizéru 

1000 x 500 x 545 mm
861965

Kombipack 1000 mm, umyvadlo slim 
se skříňkou LAUFEN PRO, 1 zásuvka / 
vnitřní zásuvka, včetně zásuvkového 

organizéru
1000 x 500 x 460 mm

860965 / 860966

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka / 
vnitřní zásuvka, včetně zásuvkového 

organizéru, vhodné pro umyvadlo 
810964

615 x 450 x 390 mm
483421 / 483422

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka / 
vnitřní zásuvka, včetně zásuvkového 

organizéru, vhodné pro umyvadlo 
810967

665 x 450 x 390 mm
483451 / 483452

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka / 
vnitřní zásuvka, včetně zásuvkového 

organizéru, vhodné pro umyvadlo 
810962

520 x 450 x 390 mm
483351 / 483352

Skříňka pod umyvadlo, 1 zásuvka / 
vnitřní zásuvka, včetně zásuvkového 

organizéru, vhodné pro umyvadlo 
810963

570 x 450 x 390 mm
483371 / 483372

Skříňka pod umyvadlo, se 2 zásuvkami 
(vlevo a vpravo) / se 2 zásuvkami  

(vlevo a vpravo) a 2 vnitřními zásuvkami,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 814968
1260 x 450 x 390 mm

483571 / 483572

Vysoká skříňka, 
1 dvířka - závěsy vlevo / vpravo, 

4 skleněné police 

350 x 335 x 1650 mm
483121 / 483122

Střední skříňka,  
1 dvířka - závěsy vlevo / vpravo, 

2 skleněné police 

350 x 335 x 1000 mm
483111 / 483112

Nástěnná střední skříňka, mělká, 
1 dvířka - závěsy vlevo / vpravo 

 

850 x 350 x 180 mm
483113 / 483114

Barvy nábytku PRO 
 .423 wenge
  

 .463 bílá mat
  

 .475 bílá lesk
 

 .479 světlý dub
 

 .480 grafit mat
 

 .999 multicolor
 

V objednávkovém formuláři uveďte číslo příslušné barvy:

        
01  02 03 04 05  06 07 08

        
09  10 11 12 13  14 15 16

        
17  18 19 20 21  22 23 24

        
25  26 27 28 29  30 31 32

       
33  34 35 36 37  38 39

Vice informaci o nabídce 39 barev najdete v kapitole  
„Vlastnosti a výhody produktů“.
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Kombipack 600 mm, umyvadlo slim 
se skříňkou BASE, 2 zásuvky, včetně 

zásuvkového organizéru 

600 x 500 x 610 mm
864960

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru, 

vhodné pro umyvadlo 814965
1160 x 440 x 530 mm

402492

Kombipack 800 mm, umyvadlo slim 
se skříňkou BASE, 2 zásuvky, včetně 

zásuvkového organizéru 

800 x 500 x 610 mm
864961

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 4 zásuvky, 

včetně zásuvkového organizéru, vhodné 
pro umyvadlo 814966 / 814968

1160 / 1260 x 440 x 530 mm
402494 / 402514

Kombipack 1000 mm, umyvadlo slim 
se skříňkou BASE, 2 zásuvky, včetně 

zásuvkového organizéru 

1000 x 500 x 610 mm
864962

Kombipack 1200 mm, umyvadlo slim 
se skříňkou BASE, 2 zásuvky, včetně 

zásuvkového organizéru 

1200 x 500 x 610 mm
864963

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  

včetně zásuvkového organizéru, vhodné 
pro umyvadlo 810964 / 810967

615 / 665 x 440 x 530 mm
402292 / 402332

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 813965 / 813966
810 / 1010 x 440 x 530 mm

402392 / 402452

CASE 
Držák na ručník k nábytku 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952



LAUFEN PRO S
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 1 dvířka - závěsy  

vlevo / vpravo, vč. zásuvkového organizéru, 
vhodné pro umývátko 815955, 815954

470 x 265 x 530 mm
402101 / 402102

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 1 dvířka - závěsy 

vlevo / vpravo, včetně zásuvkového 
organizéru, vhodné pro umývátko 815961

415 x 320 x 530 mm
402111 / 402112

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky, 

vhodné pro umyvadlo 818958 / 818959 

520 / 570 x 360 x 530 mm
402152 / 402212

BASE 
Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky,  
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 810962 / 810963
520 / 570 x 440 x 530 mm

402172 / 402232

 Odpovídající vysoké  

skříňky, kontejnery  

a další nábytek najdete  

v kapitole CASE.  

Zrcadla a zrcadlové  

skříňky najdete  

v kapitole FRAME 25.

Barvy nábytku BASE
 .260  bílá mat
  
 .261  bílá lesk
  
 .262  světlý jilm
  
 .263  tmavý jilm
  
 .M01 ústřicově bílá
  
 .M36 šedá traffic
  
 .999  multicolor
  

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník

V objednávkovém formuláři uveďte číslo příslušné barvy:

        
01  02 03 04 05  06 07 08

        
09  10 11 12 13  14 15 16

        
17  18 19 20 21  22 23 24

        
25  26 27 28 29  30 31 32

       
33  34 35 36 37  38 39

Více informací o nabídce 39 barev najdete v kapitole  
„Vlastnosti a výhody produktů“.
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LAUFEN PRO A

LAUFEN PRO A umyvadlo 60; umyvadlová skříňka LAUFEN PRO S vysoká skříňka LAUFEN PRO závěsné WC; závěsný bidet   
CITYPRO umyvadlová baterie; bidetová baterie
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LAUFEN PRO A
Klasický design se nenápadně začleňuje do našeho 
života a stanovuje nadčasová měřítka. To je vize řady 
LAUFEN PRO A, která se dokáže začlenit do každého 
designového prostoru a inspiruje mnoha variantami 
keramického umění. Designér Peter Wirz navrhl 
koupelnovou kolekci, která je velmi efektivně 
optimalizována v rámci keramického výrobního  
procesu. Demokratický design tak najde své místo 
v koupelnách i pro další generace.
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LAUFEN PRO A

LAUFEN PRO A dvojumyvadlo 130; umyvadlová skříňka CITYPRO umyvadlová baterie

LAUFEN PRO A zápustné umyvadlo 56 CASE umyvadlová deska; kontejner; držák na ručník CITYPRO umyvadlová baterie
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LAUFEN PRO A umyvadlo 60; sloup CITYPRO umyvadlová baterie LAUFEN PRO A umývátko 45; umyvadlová skříňka
CITYPRO umyvadlová baterie LAUFEN PRO S střední skříňka

LAUFEN PRO A umyvadlo 55; skříňka pod umyvadlo
CITYPRO umyvadlová baterie

LAUFEN PRO A umyvadlo 55; polosloup LAUFEN PRO S vysoká skříňka



140

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

LAUFEN PRO A

Umyvadlo / 
broušená spodní část 

 

600 x 480 x 115 mm
818952 / 817952

Umývátko 
 
 

360 x 250 x 165 mm
816955

Umývátko / 
broušená spodní část 

 

450 x 340 x 115 mm
811951 / 811952

Polozápustné umyvadlo 
 
 

560 x 440 x 115 mm
812961

Umyvadlo / 
broušená spodní část 

 

550 x 480 x 115 mm
818951 / 817951

Zápustné umyvadlo 
 
 

560 x 440 x 20 (170) mm
813961

Sloup 
 
 

195 x 175 x 700 mm
819950

Kryt na sifon 
 
 

210 x 285 x 345 mm
819951

Umyvadlová skříňka,  
1 zásuvka / 1 zásuvka a vnitřní zásuvka, 

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 818952 

520 x 450 x 390 mm
483033 / 483034

Umyvadlová skříňka,  
1 zásuvka / 1 zásuvka a vnitřní zásuvka, 

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 818953 

570 x 450 x 390 mm
483041 / 483042

Umyvadlová skříňka,  
1 zásuvka / 1 zásuvka a vnitřní zásuvka, 

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 818951 

470 x 450 x 390 mm
483023 / 483024

Umyvadlová skříňka,  
1 skleněná police, vhodné pro umyvadlo 

811951, závěsy dveří vlevo / vpravo 
 

380 x 310 x 580 mm
483011 / 483012 

CASE
Držák na ručník k nábytku 

 
 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Barvy keramiky*
 .000 bílá
  
 .400  bílá LCC 

(LAUFEN Clean Coat)
 .018  Bahama
  
 .037  Manhattan
  
 .049  Pergamon
  

Barvy nábytku PRO

 .463  bílá mat

 .475  bílá lesk

 .423  wenge

 .999  multicolor
  

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník

*  Ne všechny barvy jsou dostupné pro všechny 
modely. Více podrobností viz technický katalog 
nebo laufen.com
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

LAUFEN PRO A

Umyvadlo /  
broušená spodní část 

 

650 x 480 x 115 mm
818953 / 817953

Umyvadlo do nábytku 
 
 

1050 x 480 x 115 mm
813958

Umyvadlo do nábytku 
 
 

850 x 480 x 115 mm
813956

Dvojumyvadlo do nábytku 
 
 

1300 x 480 x 115 mm
814967

Kryt na sifon 
 
 

180 x 230 x 325 mm
819952

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka /  
1 zásuvka a vnitřní zásuvka,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 813958 

970 x 450 x 390 mm
483071 / 483072

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka /  
1 zásuvka a vnitřní zásuvka,  

včetně zásuvkového organizéru,  
vhodné pro umyvadlo 813956 

770 x 450 x 390 mm
483061 / 483062

Umyvadlová skříňka, se 2 zásuvkami 
(vlevo a vpravo) / se 2 zásuvkami  

(vlevo a vpravo) a vnitřními zásuvkami, 
včetně zásuvkového organizéru,  

vhodné pro umyvadlo 814967
1220 x 450 x 390 mm

483081 / 483082

Sada nastavitelných nožiček  
(2 kusy), výška 165 mm / 355 mm,  

povrch eloxovaný hliník 
 

483091 / 483092

Vhodné vysoké skříňky  

najdete v kapitole  
Laufen PRO S.

V objednávkovém formuláři uveďte číslo příslušné barvy:

        
01  02 03 04 05  06 07 08

        
09  10 11 12 13  14 15 16

        
17  18 19 20 21  22 23 24

        
25  26 27 28 29  30 31 32

       
33  34 35 36 37  38 39

Více informací o nabídce 39 barev najdete v kapitole  
„Vlastnosti a výhody produktů“.



142

LAUFEN PRO B

LAUFEN PRO B umyvadlo 60; polosloup CITYPRO umyvadlová baterie   
LAUFEN PRO závěsné WC; vana, zápustná verze, středová výpusť, ocel 3,5 mm
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„PRO“ PRO PROFESIONÁLY - „B“ JAKO ZÁKLADNÍ
Kombinace elegance a funkce. Polokruhová 
umyvadla v různých velikostech. Vhodná pro jakékoli 
použití. Nápadný elegantní tvar, stejně jako zvýšený 
okraj charakteristický pro řadu Laufen PRO B. 
Umyvadlo, které působí vkusně v každém prostoru.

LAUFEN PRO B vestavěné umyvadlo 42 LAUFEN PRO B umyvadlová mísa 42 CITYPRO umyvadlová páková baterie
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LAUFEN PRO B

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Sada nastavitelných nožiček (2 kusy), 
výška 280 mm, povrch eloxovaný hliník 

 

483093

Zápustné umyvadlo 
 
 

560 x 440 x 20 (185) mm
813951

Polozápustné umyvadlo 
 
 

560 x 440 x 165 mm
812951

Rohové umyvadlo 
 
 

440 x 380 x 170 mm
816958

Umývátko 
 
 

550 x 440 x 160 mm
810951

Umyvadlová skříňka,  
1 zásuvka, 1 skleněná police,  

vhodná pro umyvadla  
810951, 810952, 810953

570 x 380 x 373 mm
483035

Vestavěné umyvadlo / 
broušené 

 

420 x 420 x 120 mm
818961 / 818962

Umývátko 
 
 

400 x 320 x 145 mm
815951

Umývátko 
 
 

450 x 330 x 150 mm
815952

Umývátko,  
s otvorem pro baterii vlevo nebo vpravo 

 

500 x 250 x 155 mm
816957

Sloup 
 
 

195 x 175 x 700 mm
819950

Kryt na sifon 
 
 

210 x 285 x 345 mm
819951

Kryt na sifon  
pro umývátko 

 

180 x 230 x 325 mm
819952

CASE 
Držák na ručník k nábytku 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník  

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník

Barvy keramiky*
 .000 bílá
  
 .400  bílá LCC 

(LAUFEN Clean Coat)
 .018  Bahama
  
 .037  Manhattan
  
 .049  Pergamon
  

*  Ne všechny barvy jsou dostupné pro všechny 
modely. Více podrobností viz technický katalog 
nebo laufen.com
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LAUFEN PRO B

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Umyvadlo 
 
 

600 x 480 x 165 mm
810952

Umyvadlo 
 
 

650 x 500 x 175 mm
810953

Umyvadlo compact 
 
 

550 x 400 x 145 mm
814951

Umyvadlo compact 
 
 

600 x 420 x 145 mm
814952

Umyvadlová mísa 
 
 

420 x 420 x 140 mm
812962

Umyvadlová mísa 
 
 

520 x 390 x 150 mm
812964

Barvy nábytku PRO

 .463  bílá mat

 .475  bílá lesk

 .423  wenge

 .999  multicolor
  

V objednávkovém formuláři uveďte číslo příslušné barvy:

        
01  02 03 04 05  06 07 08

        
09  10 11 12 13  14 15 16

        
17  18 19 20 21  22 23 24

        
25  26 27 28 29  30 31 32

       
33  34 35 36 37  38 39

Více informací o nabídce 39 barev najdete v kapitole  
„Vlastnosti a výhody

Vhodné vysoké skříňky  

najdete v kapitole  
Laufen PRO S.



146

LAUFEN PRO

LAUFEN PRO S umývátko 48 s armaturní deskou vpravo LAUFEN PRO závěsné WC rimless BASE umyvadlová skříňka   
FRAME 25 zrcadlo; skleněná police CITYPRO umyvadlová baterie LIS splachovací tlačítko
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LAUFEN PRO samostatně stojící vana LAUFEN PRO závěsné WC rimless LIS splachovací tlačítko   
BASE vysoká skříňka

DEMOKRATICKÝ DESIGN 
Industriální design LAUFEN PRO je revoluční 
myšlenkou. Všichni se můžeme těšit  
z nádherných tvarů.
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LAUFEN PRO

LAUFEN PRO závěsné WC a bidet 
CITYPRO bidetová baterie

LAUFEN PRO závěsné WC 
UNIVERSAL keramický držák WC kartáče a držák toaletního papíru

LAUFEN PRO stojící WC, hluboké splachování; stojící bidet   
CITYPRO bidetová baterie

LAUFEN PRO stojící WC 
UNIVERSAL keramický držák WC kartáče a držák toaletního papíru
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LAUFEN PRO závěsné WC, rimless LAUFEN PRO stojící kombinační mísa, hluboké splachování, Vario odpad

LAUFEN PRO závěsné WC rimless, compact, hluboké splachování LAUFEN PRO stojící WC rimless, hluboké splachování; stojící bidet 
CITYPRO bidetová baterie
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LAUFEN PRO

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Závěsné WC, hluboké splachování, 
s oplachovým kruhem 

 

530 x 360 x 340 (430) mm
820956

Stojící kombinační mísa, hluboké 
splachování, s oplachovým kruhem, 

VARIO odpad 

650 x 360 x 440 (430) mm
825952

Závěsné WC, rimless,  
hluboké splachování,  

bez oplachového kruhu 

530 x 360 x 340 (430) mm
820966

Nádrž, zadní přívod vody (uprostřed) /
přívod vody boční (vlevo nebo vpravo) /

spodní přívod vody vlevo 

365 x 150 x 395 mm
829951 / 829952 / 829953

Závěsné WC rimless, hluboké  
splachování, s viditelným uchycením, 

bez oplachového kruhu 

530 x 360 x 340 (430) mm
820964

Závěsné WC, rimless compact,  
hluboké splachování,  

bez oplachového kruhu 

490 x 360 x 340 (430) mm
820965

Závěsné WC, rimless, hluboké 
splachování, bez oplachového kruhu 

 

530 x 360 x 345 (430) mm
820960

Závěsné WC, hluboké splachování,  
s oplachovým kruhem 

 

560 x 360 x 350 (400) mm
820950

Stojící WC, hluboké splachování, 
s oplachovým kruhem,  

vertikální odpad 

470 x 360 x 400 mm
821957

Stojící WC „comfort“, hluboké  
splachování, s oplachovým  
kruhem, horizontální odpad,  

výška sedu 450 mm (bez sedátka)
470 x 360 x 450 mm

825955

Stojící WC „comfort“, ploché  
splachování, s oplachovým  
kruhem, horizontální odpad,  

výška sedu 450 mm
470 x 360 x 450 mm

825956

Stojící WC „comfort“, ploché  
splachování, s oplachovým  

kruhem, vertikální odpad,  
výška sedu 450 mm
470 x 360 x 450 mm

825957

Stojící kombinační mísa, hluboké 
splachování, s oplachovým kruhem, 

vertikální odpad 

670 x 360 x 420 (400) mm
824957

Stojící kombinační mísa, hluboké 
splachování, s oplachovým kruhem, 

horizontální/vertikální odpad 

700 x 360 x 420 (400) mm
824958

Stojící kombinační mísa, ploché  
splachování, s oplachovým kruhem, 

horizontální/vertikální odpad 

670 x 360 x 420 (400) mm
824959

Nádrž, zadní přívod vody (uprostřed) / 
boční přívod vody (vlevo/vpravo) / 

spodní přívod vody vlevo 

380 x 175 x 360 mm
826951 / 826952 / 826953
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LAUFEN PRO

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Stojící WC rimless, hluboké  
splachování, s oplachovým kruhem, 

horizontální/vertikální odpad 

530 x 360 x 430 mm
822952

UNIVERSAL 
Stojící nádrž, připojení vody vlevo nebo vpravo 
v horní části nádrže / vlevo vzadu v horní části 

nádrže / spodní vlevo / spodní vpravo
400 x 140 x 980 mm

828660 / 828661 / 828663 / 828664

Stojící WC rimless, hluboké  
splachování, bez oplachového kruhu, 

horizontální/vertikální odpad 

530 x 360 x 430 mm
822956

Stojící WC, hluboké splachování, 
s oplachovým kruhem,  

horizontální odpad 

470 x 360 x 400 mm
821956

Sedátko s poklopem slim,  
odnímatelné, ocelové úchyty /  

se zpomalovacím sklápěcím  
systémem

898965 / 898966

Sedátko s poklopem,  
odnímatelné, ocelové úchyty /  

se zpomalovacím sklápěcím  
systémem 

891950 / 891951

Sedátko s poklopem,  
odnímatelné, ocelové úchyty /  

se zpomalovacím sklápěcím  
systémem 

896950 / 896951

Sedátko s poklopem universal,  
odnímatelné / se zpomalovacím 

sklápěcím systémem 

893955 / 893959

Stojící WC, hluboké splachování,  
s oplachovým kruhem,  

vario odpad 

580 x 360 x 400 mm
822951

Závěsné WC, ploché splachování, 
s oplachovým kruhem 

 

530 x 360 x 350 (430) mm
820959

Závěsné WC, compact, hluboké 
splachování, s oplachovým kruhem 

 

490 x 360 x 350 (400) mm
820952

Závěsné WC, ploché splachování, 
s oplachovým kruhem 

 

560 x 360 x 350 (400) mm
820951

Stojící WC, ploché splachování,  
s oplachovým kruhem,  

horizontální odpad 

470 x 360 x 400 mm
821958

Stojící WC, ploché splachování, 
s oplachovým kruhem,  

vertikální odpad 

545 x 360 x 400 mm
821959

Stojící kombinační mísa „comfort“, 
hluboké splachování, s oplachovým 

kruhem, vario odpad 

700 x 360 x 480 (460) mm
824955

Stojící kombinační mísa, hluboké 
splachování, s oplachovým kruhem, 

horizontální odpad 

670 x 360 x 420 (400) mm
824956
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LAUFEN PRO

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Vana s konstrukcí a L-panelem levým / 
pravým, s rámem, sanitární akrylát 

 

1700 x 700 x 620 mm
230955 / 230956

Vana, středová výpusť,  
s konstrukcí, s rámem,  

sanitární akrylát 

1900 x 900 x 620 mm
234951

Vana, samostatně stojící,  
z materiálu Marbond 

 

1650 x 750 x 550 mm
239952

Závěsný bidet 
 
 

530 x 360 x 335 (430) mm
830952

Vana s konstrukcí a L-panelem levým / 
pravým, s rámem, sanitární akrylát 

 

1600 x 700 x 620 mm
233955 / 233956

Vana, zápustná verze /  
s konstrukcí, sanitární akrylát 

 

1600 x 700 x 460 mm
233950 / 233951

Vana, zápustná verze,  
sanitární akrylát 

 

1700 x 700 x 460 mm
230950

WC sedátko s poklopem 
 
 

892951

WC sedátko bez poklopu 
 
 

892950

WC sedátko s poklopem „universal“, 
odnímatelné / se zpomalovacím 

sklápěcím systémem 

893952 / 893958
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LAUFEN PRO

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

Vana, vestavná verze / s konstrukcí,  
s rámem, sanitární akrylát 

 

1700 x 750 x 460 mm
231950 / 231951

Vana, středová výpusť,  
vestavná verze / s konstrukcí,  

s rámem, sanitární akrylát 

1900 x 900 x 480 mm
234950 / 234951

Vana s konstrukcí  
a L-panelem levým / L-panelem pravým,  

s rámem, sanitární akrylát 

1800 x 800 x 460 mm
232955 / 232956

Vana, středová výpusť,  
vestavná verze / s konstrukcí,  

s rámem, sanitární akrylát 

1800 x 800 x 460 mm
232950 / 232951

Závěsný bidet 
 
 

580 x 360 x 345 (430) mm
830951

Stojící bidet 
 
 

530 x 360 x 430 mm
832952

Stojící bidet (šarže .304 – jeden otvor 
pro baterii uprostřed, s bočními otvory 

pro přívod vody 

580 x 360 x 400 mm
832951

Gelový podhlavník,  
samodržící 

 

312 x 122 x 30 mm
294680

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

Barvy van

 .000 bílá
  

Vhodná WC sedátka  

ke klozetům najdete  

v technickém katalogu. 
Bezbariérové produkty  

najdete v kapitole  

Bezbariérová koupelna.
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TALUX

TALUX umyvadlo do nábytku, s odkládací plochou vpravo
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UMYVADLA

Geometrické tvary a harmonický design umyvadel 
Talux působí nadčasovým a elegantním dojmem. 
Rovný keramický povrch vkusně kontrastuje 
s křivkami umyvadla. Dlouhá životnost, vysoká 
funkčnost, ekonomická údržba a vynikající poměr 
ceny a výkonu splňují nároky těch nejnáročnějších 
uživatelů.

Barva keramiky

 .000 bílá
  

Umyvadlo do nábytku,  
odkládací plocha vlevo 

 

910 x 555 x 55 (185) mm
814672

Umyvadlo do nábytku,  
odkládací plocha vpravo 

 

910 x 555 x 55 (185) mm
814671

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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INO umyvadlová mísa KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie BOUTIQUE umyvadlová deska

UMYVADLOVÉ 
MÍSY
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POZORUHODNÁ SILUETA
To, co kdysi bývala přenosná nádoba na vodu,  
se dnes stává výrazným elegantním prvkem 
koupelny. Umyvadlová mísa představuje v historii 
koupelen nadčasovou kapitolu. Stále více návrhářů 
dnes kombinuje jemný vzhled umyvadlové mísy 
s vhodnými skříňkami pod umyvadlo, což do značné 
míry koupelně vrací autenticitu.
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

UMYVADLOVÉ MÍSY

PALOMBA COLLECTION 
Umyvadlová mísa 

 

900 x 420 x 160 mm
816801

LIVING CITY 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou 

 

450 x 380 x 140 mm
811430

LAUFEN PRO S 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou 

 

600 x 380 x 95 mm
812953

PALOMBA COLLECTION 
Umyvadlová mísa 

 

520 x 380 x 130 mm
816802

LIVING CITY 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou 

 

500 x 425 x 140 mm
811431

LAUFEN PRO S 
Umyvadlová mísa, obdélníková 

 

600 x 400 x 115 mm
816952

PALOMBA COLLECTION 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou 

 

600 x 400 x 130 mm
816803

LIVING CITY 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou 

 

600 x 425 x 140 mm
811432

LAUFEN PRO 
Umyvadlová mísa 

 

520 x 390 x 150 mm
812964

KARTELL BY LAUFEN 
Umyvadlová mísa 

 

420 x 420 x 120 mm
812331

VAL 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou 

 

500 x 400 x 125 mm
812281

LAUFEN PRO 
Umyvadlová mísa 

 

420 x 420 x 140 mm
812962

SONAR 
Umyvadlová mísa bez / s vnější 

strukturou, včetně keramické krytky 

410 x 365 x 130 mm
812342 / 812343

SONAR 
Umyvadlová mísa bez / s vnější 

strukturou, včetně keramické krytky 

340 x 340 x 130 mm
812340 / 812341

SONAR 
Dvojumyvadlová mísa bez / s vnější 
strukturou, včetně keramické krytky 

 
1000 x 370 x 130 mm

812348 / 812349
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

UMYVADLOVÉ MÍSY

Vhodné umyvadlové  

desky a nábytek najdete  

v kapitolách CASE, SPACE, 

BOUTIQUE. Vhodná zrcadla  

a zrcadlové skříňky  

najdete v kapitole  
FRAME 25.

LIVING SAPHIRKERAMIK 
Umyvadlová mísa, čtvercová 

 

360 x 360 x 130 mm
811433

INO 
Umyvadlová mísa 

 

350 x 350 x 130 mm
812300

LIVING SAPHIRKERAMIK 
Umyvadlová mísa, obdélníková 

 

600 x 340 x 110 mm
811434

INO 
Umyvadlová mísa 

 

500 x 350 x 130 mm
812302

LIVING SAPHIRKERAMIK 
Umyvadlová mísa, kulatá 

 

380 x 380 x 130 mm
811435

LAUFEN PRO S 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou 

 

550 x 380 x 95 mm
812952

ILBAGNOALESSI ONE 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou,  

vč. skrytého odpadního a přepadového 
ventilu a keramické krytky ventilu

520 x 520 x 175 mm
818971

KARTELL BY LAUFEN 
Umyvadlová mísa s armaturní deskou, 

se skrytým odpadem 

750 x 350 x 120 mm
812332

VAL 
Umyvadlová mísa 

 

550 x 360 x 125 mm
812282

ILBAGNOALESSI ONE 
Umvyadlová mísa, s armaturní deskou, 

vč. skrytého odpadního a přepadového 
ventilu a keramické krytky ventilu

750 x 520 x 90 mm
818972

ILBAGNOALESSI ONE 
Vysoká umyvadlová mísa, 

bez přepadu, včetně odpadního  
ventilu s keramickou krytkou

450 x 450 x 400 mm
811973

ILBAGNOALESSI ONE 
Umyvadlová mísa, s odkládací  

plochou vpravo nebo vlevo,  
včetně keramické krytky

800 x 420 x 145 mm
818973
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INO umyvadlo 60 BOUTIQUE umyvadlová skříňka; vysoká skříňka KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie

UMYVADLA 
S BROUŠENOU 
SPODNÍ ČÁSTÍ
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UMYVADLA S LESKEM
Umyvadlové mísy s broušenou spodní částí jsou 
určeny k posazení na desku. Keramika montovaná 
na stěnu v kombinaci s kamenným, dřevěným,  
ale i kovovým podkladem otevírá širokou paletu 
možností, jak koncipovat design interierů.

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 45; umyvadlová baterie BOUTIQUE umyvadlová deska
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

UMYVADLA, BROUŠENÁ SPODNÍ STRANA

VAL 
Umývátko, broušená spodní strana 

 

400 x 425 x 115 mm
813281

LIVING CITY 
Umývátko, broušená spodní strana 

 

450 x 380 x 140 mm
815433

SONAR 
Umývátko, broušená spodní strana, 

včetně keramické krytky 

410 x 420 x 140 mm
816341

KARTELL BY LAUFEN 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

500 / 600 x 460 x 120 mm
816332 / 816333

VAL 
Umývátko, broušená spodní strana 

 

450 x 420 x 115 mm
816280

LAUFEN PRO S 
Umývátko, broušená spodní strana 

 

450 x 340 x 85 mm
816961

LAUFEN PRO A 
Umývátko, broušená spodní strana 

 

450 x 340 x 115 mm
811952

LIVING CITY 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

500 / 600 x 460 x 140 mm
817432 / 817434

LAUFEN PRO A 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

550 / 600 / 650 x 480 x 115 mm
817951 / 817952 / 817953

LIVING CITY 
Umyvadlo, nebroušná / broušená  

spodní strana 

800 / 1000 x 460 x 140 mm
818437 / 818438
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Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.

UMYVADLA, BROUŠENÁ SPODNÍ STRANA

VAL 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

550 / 600 x 420 x 115 mm
816282 / 816283

VAL 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

650 / 750 / 950 x 420 x 115 mm
816284 / 816285 / 816287

LAUFEN PRO S 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

850 / 1050 x 460 x 95 mm
816965 / 816966

LAUFEN PRO S 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

650 / 700 x 465 x 95 mm
816964 / 816967

INO 
Umývátko, broušená spodní strana 

 

450 x 410 x 120 mm
816300

LAUFEN PRO S 
Umyvadlo, broušená spodní strana, 

compact 

550 / 600 x 380 x 95 mm
817958 / 817959

INO 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

560 x 450 x 120 mm
816302

LAUFEN PRO S 
Umyvadlo, broušená spodní strana 

 

550 / 600 x 465 x 95 mm
816962 / 816963

Vhodné umyvadlové  

desky a nábytek najdete  

v kapitolách CASE, SPACE, 

BOUTIQUE. Vhodná zrcadla  

a zrcadlové skříňky  

najdete v kapitole  
FRAME 25.
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POLOZÁPUSTNÁ 
UMYVADLA

LIVING CITY polozápustné umyvadlo 55
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UMYVADLA DO MALÉHO PROSTORU
Zápustná umyvadla vystupují ze štíhlé, prostorově 
úsporné umyvadlové desky. V hotelových 
koupelnách a všude, kde je méně místa, představují 
polozápustná umyvadla elegantní řešení rozšiřující 
svobodu pohybu.

LIVING CITY 
Polozápustné umyvadlo,  

obdélníkové 

550 x 460 x 140 mm
813432

LAUFEN PRO A 
Polozápustné umyvadlo 

 

560 x 440 x 115 mm
812961

LAUFEN PRO B 
Polozápustné umyvadlo 

 

560 x 440 x 165 mm
812951

ILBAGNOALESSI ONE 
Polozápustné umyvadlo 

 

750 x 500 x 150 mm
813972

LIVING CITY 
Polozápustné umyvadlo,  

kulaté 

460 x 460 x 140 mm
813431

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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ZÁPUSTNÁ
UMYVADLA

VAL zápustné umyvadlo BOUTIQUE umyvadlová deska na míru KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie
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INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ
Keramické umyvadlo je zabudováno do výřezu 
umyvadlové desky. Koupelny mohou být navrženy 
dle individuálních požadavků pomocí kombinace 
desek a umyvadel různých tvarů a barev.

Vhodné umyvadlové  

desky a nábytek najdete  

v kapitolách CASE, SPACE, 

BOUTIQUE. Vhodná zrcadla  

a zrcadlové skříňky  

najdete v kapitole  
FRAME 25.

FIORA 
Zápustné umyvadlo  
s armaturní deskou 

490 x 490 x 15 (205) mm
811772

INDOVA 
Zápustné umyvadlo  
s armaturní deskou

570 x 450 x 12 (207) mm 
610 x 480 x 12 (207) mm

811391 / 811392

LAUFEN PRO B 
Zápustné umyvadlo 

 

560 x 440 x 20 (185) mm
813951

LAUFEN PRO A 
Zápustné umyvadlo 

 

560 x 440 x 20 (170) mm
813961

ILBAGNOALESSI ONE 
Zápustné umyvadlo,  

včetně skrytého přepadu  
a keramické krytky odpadu

500 x 500 x 80 (225) mm
813971

LIVING SQUARE 
Zápustné umyvadlo shora, k upevnění  

na stěnu, broušená spodní hrana
500 x 380 x 40 (120) mm 
650 x 480 x 40 (120) mm

815435 / 816432

LIVING SQUARE 
Zápustné umyvadlo shora,  

k upevnění na zeď,  
broušená spodní hrana

900 x 480 x 40 (120) mm
816434

VAL 
Zápustné umyvadlo  
s armaturní deskou 

550 x 360 x 40 (145) mm
817281

LAUFEN PRO S 
Zápustné umyvadlo 

 

560 x 440 x 20 (175) mm
818963

INO 
Zápustné umyvadlo 

350 x 365 x 40 (150) mm 
500 x 365 x 40 (150) mm

817301 / 817302

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.



168

VESTAVĚNÁ  
UMYVADLA

LIVING CITY vestavěné umyvadlo 60 TWINPLUS umyvadlová baterie

LIVING CITY 
Vestavěné umyvadlo,  

obdélníkové / broušené 

490 x 310 x 155 mm
812430 / 812431

LIVING CITY 
Vestavěné umyvadlo / broušené 

 

350 x 280 x 170 mm
812434 / 812432

LIVING CITY 
Vestavěné umyvadlo /  

broušené 

400 x 400 x 155 mm
813438 / 813439

LAUFEN PRO S 
Vestavěné umyvadlo s armaturní deskou, 

broušené 

490 x 360 x 170 mm
811966

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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JEDNOLITÁ INTEGRACE
Vestavěná umyvadla hladce splynou s koupelnou. 
Umyvadlo je do umyvadlové desky instalováno 
zdola. Díky dokonalému propojení mezi mísou 
a přírodním kamenem, dřevem nebo plastem 
umyvadlové desky se celá sestava snadno čistí.

Další vestavěná  

umyvadla najdete  

u příslušných kolekcí.

SAVOY 
Vestavěné umyvadlo,  

broušené 

500 x 350 x 205 mm
813192

LAUFEN PRO S 
Vestavěné umyvadlo /  

broušené 

490 x 360 x 170 mm
811960 / 811961 

BIJOU 
Vestavěné umyvadlo s armaturní  

deskou, broušené 

480 x 400 x 215 mm
811230

BIJOU 
Vestavěné umyvadlo s armaturní  

deskou, broušené 

415 x 365 x 205 mm
811220

LAUFEN PRO S 
Vestavěné umyvadlo /  

broušené 

550 x 380 x 170 mm
811963 / 811968

LAUFEN PRO S 
Vestavěné umyvadlo /  

broušené 

600 x 400 x 170 mm
811965 / 811969

LAUFEN PRO B 
Vestavěné umyvadlo /  

broušené 

420 x 420 x 120 mm
818961 / 818962

BIROVA 
Vestavěné umyvadlo,  

broušené 

490 x 355 x 200 mm
811191

LIPSY 
Vestavěné umyvadlo /  

broušené 

565 x 410 x 220 mm
811299 / 811291

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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WC CLEANET RIVA 
SE SPRŠKOU 

Design by 
Peter Wirz

WC CLEANET RIVA se sprškou, rimless, závěsné LIS instalační systém pro závěsná WC a splachovací tlačítko



171

INO umyvadlo do nábytku 90, odkládací plocha vpravo KARTELL BY LAUFEN podomítková baterie INO umyvadlová skříňka a vysoká skříňka   
FRAME 25 zrcadlo
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WC CLEANET RIVA SE SPRŠKOU
Čistá teorie nabývá tvaru - bezchybně navržená 
toaleta s pokročilou technologií. Vizionářský 
koncept je patrný v citlivém designu této jedinečné 
sprchové toalety, která se může pochlubit intuitivním 
ovládáním z nerezové oceli. Díky své patentované 
technologii je k toaletě přistupováno holisticky 
na zcela nové úrovni v rámci designu, komfortu 
a hygieny. Toaleta byla odměněna nejprestižnějšími 
oceněními za design.
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WC CLEANET RIVA otočné tlačítko s odděleným tlačítkem pro dámskou spršku
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WC CLEANET RIVA SE SPRŠKOU

WC CLEANET RIVA se sprškou rimless LIS instalační systém pro závěsné WC + splachovací tlačítko VAL umyvadlo 75   
KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie
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Minimalistický 
kompaktní design 
ve stylu klasické 
toalety

Vyměnitelná tryska,
zapuštěná a ukrytá
za záslepkou

Celokapotovaný design
se skrytým přívodem
vody a elektrickým 
napájením

Automatické odsávání
zápachu přes filtr 
s aktivním uhlíkem

Hygienické, snadné
čištění díky povrchu
keramiky s úpravou
LCC (LAUFEN Clean
Coat) a konstrukcí bez
oplachového kruhu

LED noční světlo se
signalizační funkcí

Intuitivní ovládání
pomocí otočného 
tlačítka nebo
dálkového ovladače

Různé 
programovatelné 
uživatelské profily 
dálkového ovladače

Mimořádně účinná,
jemná tryska

Vestavěné automatické
funkce tepelného čistění
a odstraňování vodního
kamene

Jemnější perineální
tryska ovládaná 
samostatným
tlačítkem

Snímatelné duroplastové
sedátko s poklopem se
zpomalovacím systémem

Důkladné očištění trysky
před a po použití

Snadná instalace 
pomocí montážní 
podložky
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FLORAKIDS 
Design by 

Andreas Dimitriadis

FLORAKIDS umyvadlo „mrak“ CURVEPRO umyvadlová baterie
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S CITEM PRO DETAIL
Usmívající se děti jsou létem života.  
Kdykoli a kdekoli. FLORAKIDS, koupelna designéra 
Andrease Dimitriadise, splňuje očekávání malých 
dětí, protože je prostorem pro rozvoj jejich 
představivosti díky nápaditému designu a umístění.

Barvy sedátek

 .061 červená
  

 .071 zelená
  

 .300 bílá
  

Barvy keramiky

 .000 bílá
  

 .062 bílá / červená
  

 .072 bílá / zelená
  

Závěsné WC, hluboké splachování, 
s oplachovým kruhem 

 

520 x 310 x 300 (350) mm
820031

Stojící WC, ploché splachování, 
s oplachovým kruhem, horizontální 

odpad / vertikální odpad 

385 x 295 x 350 mm
822036 / 822037

Umyvadlo „mrak“ 
 
 

450 x 410 x 140 mm
815031

Polička „mrak“ ze sanitární keramiky, 
závěsná 

 

550 x 130 x 55 mm
877031

Zrcadlo „květinka“ 
 
 

435 x 21 x 383 mm
461601

WC sedátko s poklopem, odnímatelné, 
závěsy z nerezové oceli, pro závěsné WC 

820031 / se zpomalovacím sklápěcím 
systémem

891030 / 891031

Ergonomické sedátko bez poklopu, 
odnímatelné, ocelové úchyty 

 

891032

Zrcadlo „hlava housenky“ 
 
 

262 x 21 x 296 mm
461611

Zrcadlo „tělo housenky“ 
 
 

328 x 21 x 375 mm
461612

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 110 mm s automatickou 

výpustí / bez automatické výpusti,  
s červenou ovládací páčkou

3116510241111 / 3116510241101

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 110 mm s automatickou 

výpustí / bez automatické výpusti,  
se zelenou ovládací páčkou

3116510141111 / 3116510141101

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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FLORAKIDS

FLORAKIDS umyvadlo „mrak“; police „mrak“ CURVEPRO umyvadlová baterie



179

FLORAKIDS

FLORAKIDS umyvadlo „mrak“; závěsné WC CURVEPRO umyvadlová baterie

FLORAKIDS závěsné WC CURVEPRO umyvadlová baterie
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BEZBARIÉROVÁ 
KOUPELNA

LAUFEN PRO LIBERTY umyvadlo 60, bezbariérové LIBERTY PRO umyvadlová baterie, bezbariérová
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LAUFEN PRO LIBERTY závěsné WC rimless, bezbariérové; WC sedátko, bezbariérové LIBERTY PRO sprchová baterie, bezbariérová   
LAUFEN SOLUTIONS MARBOND sprchová vanička
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LAUFEN PRO LIBERTY / LIBERTY LINE / REHAB
Liberty: v naší společnosti vysoce ceněná, ale také, 
stále více potřebná výbava koupelny. Normy 18024 
a 18025 definují požadavky, které musí koupelny 
a toalety splňovat, aby mohly nést označení 
„bezbariérový přístup podle DIN“.
V souvislosti s poptávkou po bezbariérovém 
komfortu Peter Wirz dokazuje, že legendární kolekce 
Laufen PRO nemají i přes existující normy žádné 
limity. „Bezbariérový přístup podle DIN“ nabízí 
koupelnová řada LIBERTY LINE. 
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LAUFEN PRO LIBERTY umyvadlo 60, bezbariérové LIBERTY PRO umyvadlová baterie, bezbariérová

LAUFEN PRO LIBERTY umyvadlo 65, bezbariérové; závěsné WC rimless LIBERTY PLUS umyvadlová páková baterie
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LIBERTY LINE umyvadlo bez přepadu 80 LIBERTY PRO umyvadlová 
baterie

LIBERTY LINE umyvadlo bez přepadu 80; závěsné WC LIBERTY PRO umyvadlová baterie

REHAB umyvadlo bez přepadu 66 LIBERTY PRO umyvadlová baterie
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KOUPELNA BEZ PŘEKÁŽEK
Díky demografickým změnám se dostávají do 
popředí potřeby staršího obyvatelstva. Plánování 
koupelny je však prospěšné pro všechny generace. 
Bezbariérová koupelna zajišťuje větší bezpečnost, 
pohodlí a je investicí do budoucnosti. Prakticky 
všechny produkty LAUFEN jsou vhodné do koupelny 
pro všechny věkové skupiny. V závislosti na místě 
a cílové skupině však musí být dodrženy jisté normy 
a směrnice.
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PRO LIBERTY / LIBERTY LINE / REHAB

Projektování pro všechny věkové skupiny  
a byty pro seniory
Projektování pro všechny věkové skupiny znamená přidanou hodnotu pro každého. 
Koupelnu pro všechny věkové skupiny charakterizuje velkorysá sprcha na jedné úrovni 
s podlahou a snadným ovládáním baterií i sprchové tyče, umyvadlo umožňující snadný 
přístup z kolečkového křesla, ergonomické baterie, stejně jako klozet zabudovaný 
ve výšce 0,46 m (horní hrana sedátka).

Toalety ve veřejných budovách
Při projektování veřejných toalet, např. pro restaurace, kancelářské budovy a nákupní či 
sportovní centra, je nezbytné dodržovat stanovené normy. Ty definují přesné požadavky 
na způsob instalace a umístění.  

Domovy pro seniory a domy s pečovatelskou 
službou
V případě domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou je nezbytné projektovat 
relativně velkorysé pokoje a sprchy, aby o sebe dokázali nezávisle pečovat i lidé se sníže-
nou schopností pohybu. V rámci péče o osoby s nižší pohyblivostí nebo obézní uživatele 
je nezbytné, aby bylo v koupelně a sprše dost místa i pro vstup dvou pečovatelů.

KLOZET
Klozet by obecně měl být namontován 
ve výšce 0,46 m (horní hrana sedátka). 
V případě instalace do rohu koupelny 
s osou mísy ve vzdálenosti 0,45 až 
0,50 m od stěny lze na boční stěnu 
namontovat madlo ve tvaru ‚L‘. U klozetů 
ve veřejných budovách se někdy požaduje 
osová vzdálenost od stěny nejméně 
0,65 m. To lze zajistit pomocí závěsného 
prodlouženého klozetu LIBERTY nebo 
standardního podomítkového klozetu 
na krátkém nástěnném výčnělku.

BATERIE
Čím delší je páka baterie, tím menší síla je 
zapotřebí k jejímu ovládání. Dodatečnou 
montáž delší páky umožňuje hned 
několik řad baterií Laufen. Vhodné jsou 
i bezkontaktní armatury, nevyžadující 
k ovládání žádnou sílu. Ve sprše se 
doporučuje použití podomítkových baterií, 
které usnadňují použití ovládací rukojeti. 
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PRO LIBERTY / LIBERTY LINE / REHAB

PRO LIBERTY 
Umyvadlo Liberty,  

bezbariérové 

650 x 550 x 160 mm
811953

PRO LIBERTY 
Umyvadlo Liberty,  

bezbariérové 

600 x 550 x 150 mm
811950

PRO LIBERTY 
Závěsné WC Liberty, hluboké splachování, 

bez oplachového kruhu, bezbariérové 

700 x 365 x 335 (450) mm
821960

PRO LIBERTY 
Závěsné WC Liberty, hluboké splachování, 

s oplachovým kruhem, bezbariérové 

700 x 360 x 350 (450) mm
820954

LIBERTYLINE 
Zdravotní umyvadlo Liberty,  
bez přepadu, bezbariérové 

800 x 550 x 150 mm
811478

PRO LIBERTY 
Sedátko s poklopem Liberty, 
bezbariérové, zesí lené panty  

a dorazy, s poklopem / bez poklopu

898950 / 898951

PRO LIBERTY 
Závěsné WC Liberty, ploché splachování, 

s oplachovým kruhem, bezbariérové 

700 x 360 x 350 (450) mm
820953

REHAB 
Zdravotní umyvadlo Liberty,  

pro tělesně postižené, bezbariérové 

660 x 550 x 165 mm
810603

LIBERTY PLUS 
Umyvadlová stojánková páková  

baterie s pevným výtokem 145 mm, 
lékařská páka, s automatickou  

výpustí / bez automatické výpusti

3116010042211 / 3116010042201

LIBERTY PLUS 
Umyvadlová stojánková páková  

baterie s pevným výtokem 110 mm, 
lékařská páka, s automatickou  

výpustí / bez automatické výpusti

3116010041111 / 3116010041101

LIBERTYLINE 
Závěsné WC Liberty, hluboké splahování, 

s oplachovým kruhem, bezbariérové 
 

700 x 360 x 360 (450) mm
821470

LIBERTYLINE 
WC sedátko s poklopem Liberty, 

odnímatelné, bezbariérové 
 

891470

LIBERTY PRO 
Sprchová nástěnná páková baterie 

„Liberty“, s jedním vývodem, 
s příslušenstvím

3319570041381

LIBERTY PRO 
Umyvadlová páková baterie „Liberty“, 
pevný výtok 140 mm, lékařská páka 

s automatickou výpustí / lékařská páka  
bez automatické výpusti

3119510045211 / 3119510045201

LIBERTY PRO 
Umyvadlová nástěnná páková baterie 
„Liberty“, raménko 175 mm / 225 mm, 

otočný výtok, kartuše Ecototal

3119570045201 / 3119570045301

LIBERTY PRO 
Nástěnná vanová páková baterie 

„Liberty“, s 2cestným přepínačem, 
s příslušenstvím

3219570041381

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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HIJET závěsné WC

KLOZET HIJET
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MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST
HiJet je nový typ klozetu s vysoce výkonným 
splachováním na 4,5 a 6 l. Tento jedinečný model 
splňuje všechny světové normy. Zkušební testy 
prokázaly, že klozet je plně připraven vyhovět 
i požadavkům budoucnosti, neboť dosahuje 
vynikajících výsledků splachování už při objemu 
2–3 litry, pokud je k tomu uzpůsoben odpadní 
systém.

Celá mísa je opláchnuta prostřednictvím otvorů 
ve splachovacím kruhu.

Přídavná tryska v přední části mísy popohání  
splachovaný obsah do sifonu a kanalizace.Materiál určený ke spláchnutí

Zápachová uzavírka =
vodní hladina

Voda ze zadní trysky odvádí splachovaný materiál 
do sifonu.

Závěsné WC, hluboké splachování, 
s oplachovým kruhem 

530 x 360 x 320 (430) mm
820661

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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LAUFEN PRO stojící kombinační mísa UNIVERSAL stojící nádrž

NÁDRŽ  
UNIVERSAL
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VŠESTRANNÁ NÁDRŽ PRO STOJÍCÍ WC
Nádrž Universal s montáží na podlahu je 
charakteristická svým obdélníkovým geometrickým 
designem a vysokou funkčností. Její jednoduchý 
kvádrový tvar lze diskrétně integrovat do prostorové 
geometrie koupelny a elegantním způsobem ukrýt 
sanitární technologii klozetu. Přívod vody, nádrž 
a odpad jsou zcela skryté uvnitř keramiky. 
Minimalistický design je kompatibilní s širokou řadou 
klozetů montovaných na podlahu, které společnost 
LAUFEN nabízí.

Přednosti nádrže Universal nejsou však jen optického charakteru. Jako rozhraní mezi klozetem, přívodem vody a instalací odpadu 
také obsahuje možnosti standardních zapojení. Proto se obzvláště hodí k novým konstrukcím, renovacím a úpravám koupelen. 
Za normálních okolností montáž nebude vyžadovat žádné strukturální změny nebo zásahy. Pokud je montáž provedena 
odborníkem, klozet bude zpět v provozu za velmi krátkou dobu. Jde o přátelské řešení vůči zákazníkovi, jestliže je úprava 
prováděna za normálních provozních podmínek. Jedná se tedy o alternativu k běžným řešením s montáží na povrchu nebo se 
skrytou montáží. Co se týče čistoty a hygieny nádrž Universal má pro koupelnu mnoho výhod. Keramická plocha nemá žádné 
spoje nebo záhlubně, kde by docházelo k hromadění nečistot. K rychlému a snadnému čištění hladkých ploch obvykle stačí 
navlhčená utěrka.

UNIVERSAL
Stojící nádrž, připojení vody vlevo nebo vpravo v horní části nádrže /  

vlevo vzadu v horní části nádrže / spodní vlevo / spodní vpravo
400 x 140 x 980 mm

828660 / 828661 / 828663 / 828664

 
 

Kombinační mísa sestává z:

 
 
 

KARTELL BY LAUFEN 
Stojící kombinační mísa,  

hluboké splachování,  
bez oplachového kruhu, vario odpad

560 x 370 x 430 mm 
824331

Kombinační mísa sestává z:

 
 
 

PALACE 
Stojící kombinační mísa,  

hluboké splachování,  
s oplachovým kruhem, vario odpad

560 x 360 x 430 mm 
823701

Kombinační mísa sestává z:

 
 
 

LAUFEN PRO 
Stojící klozet, hluboké splachování,  

s oplachovým kruhem /  
bez oplachového kruhu, vario odpad

530 x 360 x 430 mm 
822952 / 822956

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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SPECIÁLNÍ  
VÝROBKY /  

KERAMICKÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

BERNINA výlevka, závěsná, se sklopnou mřížkou
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COLLEGE školní umyvadlo 60

OPTIMÁLNÍ HYGIENA A JASNÉ LINIE
Ve veřejných budovách je sanitární keramika 
vystavena mnohem větší zátěži než v domácnostech. 
LAUFEN nazývá produkty, které jsou navržené 
speciálně pro tyto nároky „speciální výrobky“. 
Zvláštní rysy, jako třeba hladké linie, propůjčují této 
robustní keramice čisté linie a trvalou kvalitu.

UNIVERSAL držák na WC kartáč; držák toaletního papíru

BERNINA 
Výlevka, závěsná, s oplachovým kruhem, 

včetně sklopné mřížky  
a montážního příslušenství

505 x 510 x 710 mm
854211

COLLEGE 
Školní umyvadlo  

s armaturní deskou 

600 x 455 x 225 mm
857600
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LAUFEN PRO B umyvadlo 60 UNIVERSAL police CITYPRO umyvadlová baterie
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KERAMICKÉ POLICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LIVING SQUARE / PALACE 
Keramická polička, závěsná,  

řezatelná do 650 mm
900 / 1200 / 1300 / 1500 /  
1800 x 380 x 35 (100) mm
870433 / .4 / .5 / .6 / .8

ILBAGNOALESSI ONE 
Keramický držák toaletního papíru 

 

185 x 150 x 110 mm
870970

UNIVERSAL 
Police ze sanitární keramiky 

40 / 50 / 60 cm 

400 / 500 / 600 x 135 x 65 mm
870250 / 870252 / 870254

UNIVERSAL 
Keramický držák toaletního papíru 

 

95 x 140 x 95 mm
872610

ILBAGNOALESSI ONE 
Keramický držák na ručník 

 

130 x 70 x 95 mm
870976

UNIVERSAL 
Keramický držák na WC kartáč  

včetně WC kartáče 

180 x 90 x 105 mm
873680

ILBAGNOALESSI ONE 
Keramická police s otvorem na ručník 

 

630 x 175 x 50 mm
870972

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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VAL umývátko TWINTRONIC podomítková baterie s elektronickým ovládáním LEMA urinál CINTO dělící stěna LIS instalační systém

PODOMÍTKOVÉ  
MODULY LAUFEN 

(LIS)
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PODOMÍTKOVÉ MODULY LAUFEN (LIS)
Plány mohou být variabilní. Podomítkové moduly 
LAUFEN jsou však pevné. S ocelovou rámovou 
konstrukcí jsou vhodné pro všechny stavební 
scénáře. Jsou dokonalým řešením pro snadnou 
a rychlou montáž umyvadel, klozetů, toalet se 
sprškou, bidetů nebo urinálů.

LAUFEN PRO závěsné WC LIS podomítkový modul

Splachovací tlačítko, AW1, bí lá

Splachovací tlačítko, AW3, černá
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PODOMÍTKOVÉ RÁMY A SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA
Pro WC a bidety

Pro umyvadla

Rámový podomítkový modul CW1, 
pro závěsné WC,  

Dual Flush 6/3 l / 4,5/3 l 

500 x 140-195 x 1120-1320 mm
894660 / 894665

Samonosný rámový podomítkový  
modul CW3, pro závěsné WC, 

Dual Flush 6/3 l  

500 x 140-195 x 1120-1320 mm
894662

Podomítkový modul TW2, 
pro samostatně stojící WC,  

Dual Flush 6/3 l 

530 x 200 x 720 mm
894664

Rámový podomítkový modul CW2  
se zabudovanou hadičkou  

pro přívod vody, pro závěsné WC,  
Dual Flush 6/3 l / 4,5/3 l

500 x 140-195 x 1120-1320 mm
894661 / 894666

Podomítkový modul TW1,  
pro obezdění, pro závěsné WC,  

Dual Flush 6/3 l 

450 x 125 x 770 mm
894663

Splachovací tlačítko AW1,  
Dual Flush 

 

250 x 10 x 160 mm
895661

Splachovací tlačítko AW2,  
Dual Flush, nerez ocel inox,  

anti-vandal 

250 x 10 x 160 mm
895662

Elektronické splachovací tlačítko  
AW4, Dual Flush, bezdotykové 

 

250 x 15 x 160 mm
895664

Rámový podomítkový modul CB1 
pro závěsné bidety 

 

525 x 135-205 x 1120-1320 mm
892660

Rámový podomítkový modul CWB1 
pro umyvadla 

 

250 x 10 x 160 mm
892661

Upevňovací deska  
pro Simibox light  

 

892662

Elektronické splachovací tlačítko 
AW3, Dual Flush, bezdotykové 

 

250 x 15 x 160 mm
895663

Podomítková podpěra pro madla CH1, 
levá / pravá 

 

295 x 135-205 x 1120-1320 mm
892667 / 892668

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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Pro urinály

Rámový podomítkový modul CU1  
pro urinály,  

bez integrovaného ovládání 

500 x 140-195 x 1440-1640 mm
892663

Rámový podomítkový modul CU2  
pro urinály,  

bez integrovaného ovládání 

500 x 140-195 x 1440-1640 mm
892664

Rámový podomítkový modul CU3  
pro urinály,  

s integrovaným ovládáním
 

500 x 140-195 x 1325-1625 mm
892665

Urinálový automatický splachovač 
s infračerveným senzorem a montážním 

rámečkem, s Bluetooth adaptérem, 
síťové napájení

118 x 9 x 144 mm
370660

PODOMÍTKOVÉ MODULY LAUFEN PRO URINÁLY
LAUFEN nejenže dělá věci jinak, ale podstatně je posouvá vpřed. S inteligentními podomítkovými 
moduly LIS výrobce umožňuje realizovat různé instalační variace rychle, bezpečně a chytře. 
Řada zahrnuje povrchové montážní prvky pro instalaci do suchých stěn i cihlových zdí.  
Podomítkové moduly pro urinály jsou k dispozici s i bez integrovaného ovládání. Síťová verze 
ovládacího panelu je vybavena Bluetooth modulem pro údržbu a servis základního nastavení, 
které se ovládá prostřednictvím smart aplikací (iOS &Android).
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KOUPELNOVÝ  
NÁBYTEK

VAL zápustné umyvadlo; podomítková baterie BOUTIQUE umyvadlová deska na míru; volně stojící skříňka 90 FRAME 25 zrcadlo
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KOMBINACE NÁBYTKU 
A KERAMIKY
Keramika - kombinace nábytku

Laufen keramické sety
Umyvadlové mísy; umyvadla, broušená spodní část 

Laufen nábytek

Skříňky, umyvadlové desky pro umyvadla,
umyvadlové mísy do nábytku So
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Boutique • • • • • •

Base • •

Case • • • • • •

Case umyvadlové desky • • • • • • • • •

Space •

Space umyvadlové desky • • • • • • • • •

Ilbagnoalessi One •

Palomba Collection •

Kartell by Laufen •

Ino •

Laufen Pro S •

Laufen Pro •
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PŘEHLED BAREV NÁBYTKU

Boutique Světlý dub Tmavý dub

Base Bílá mat Bílá lesk Světlý jilm Tmavý jilm Ústřicově bílá Šedá traffic

Case Bílá mat Bílá lesk Vápněný dub Antracitový dub

Case umyvadlová deska Bílá mat Bílá lesk Vápněný dub Antracitový dub

Space Bílá mat Světlý ořech Tmavý jilm

Space umyvadlová deska Bílá mat Světlý ořech Tmavý jilm

Ilbagnoalessi One Bílá lesk Noce Canaletto

Palomba Collection Bílá mat Dřevodekor  
tmavá třešeň Stone grey

            
      Barvy skříněk              Barvy zadních stěn

Kartell by Laufen Bílá mat Bílá lesk  Šedá mat Černá lesk Oranžová lesk Břidlicově šedá Oblázkově šedá 

Ino Bílá mat Tmavý ořech

Laufen Pro S Bílá mat Bílá lesk Grafit mat Wenge Světlý dub

Laufen Pro Bílá mat Bílá lesk Wenge

Standardní barvy Multicolour

Ne všechny barvy jsou dostupné pro všechny produkty.
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BOUTIQUE

INO umyvadlo, broušená spodní strana; vana KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie; vanová baterie        
BOUTIQUE skříňka 90; střední skříňka a střední otevřená skříňka FRAME 25 zrcadlo
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TOUHA – MÍRA VŠEHO
Žádná nábytková kolekce nedokáže vylepšit 
koupelnu nápaditěji. Řada BOUTIQUE, vyrobená 
z vysoce kvalitního materiálu, byla vybrána 
s velkou pečlivostí, aby uspokojila požadavky i toho 
nejnáročnějšího zákazníka. SaphirKeramik zde udává 
trend, který se odráží v jazyce jemného designu. 
Úzké, zúžené hrany poskytují koupelně perfektně 
tvarovaný úložný prostor a bezchybně harmonizují 
s jemnými tvary umyvadel. Velkou výhodou 
je uživatelsky příjemný design s inteligentním 
technickým řešením.
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BOUTIQUE

VAL umyvadlo 95 BOUTIQUE zásuvkový element 120 KARTELL BY LAUFEN umyvadlová baterie
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BOUTIQUE vysoká skříňka; zásuvkový element KARTELL BY LAUFEN umyvadlová mísa; umyvadlová baterie
BOUTIQUE umyvadlová deska; zásuvkový element FRAME 25 zrcadlo

LIVING SAPHIRKERAMIK umyvadlová mísa
BOUTIQUE umyvadlová deska; zásuvkový element

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo 90, broušená spodní část; umyvadlová 
baterie BOUTIQUE umyvadlová deska; zásuvkový element s organizérem
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BOUTIQUE

Police pro nábytkový element  
1200 x 380 mm, s předvrtanými otvory 

pro el. zásuvku 

1165 x 90 x 85 mm
409245

Police pro nábytkový element  
1200 x 500 mm, s předvrtanými otvory 

pro el. zásuvku 

1165 x 150 x 85 mm
409246

Skříňka 900, 1 zásuvka,  
s / bez výřezu uprostřed 

 

900 x 380 x 360 mm
409003 / 409000

Otevřený zásuvkový element 
 
 

300 x 380 x 360 mm
409100

Skříňka 900, 1 zásuvka,  
s / bez výřezu uprostřed 

 

900 x 500 x 430 mm
409013 / 409010

Otevřený zásuvkový element 
 
 

300 x 500 x 430 mm
409101

Skříňka 1200, 1 zásuvka,  
s výřezem vlevo / vpravo 

 

1200 x 380 x 360 mm
409031 / 409032

Vysoká skříňka, 1 dvířka,  
závěsy vlevo nebo vpravo,  

4 dřevěné police 

300 x 300 x 1800 mm
409131

Police pro nábytkový element  
900 x 380 mm, s předvrtanými otvory 

pro el. zásuvku 

865 x 90 x 85 mm
409241

Skříňka 1200, 1 zásuvka,  
s / bez výřezu uprostřed 

 

1200 x 380 x 360 mm
409033 / 409030

Střední skříňka, 1 dvířka,  
závěsy vlevo nebo vpravo,  

2 dřevěné police 

300 x 300 x 900 mm
409151

Police pro nábytkový element  
900 x 500 mm, s předvrtanými otvory 

pro el. zásuvku 

865 x 150 x 85 mm
409242

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.



209

 
  

 
  

BOUTIQUE

Skříňka 1200, 1 zásuvka,  
s výřezem vlevo a vpravo 

 

1200 x 380 x 360 mm
409034

Otevřený zásuvkový element 
 
 

300 x 300 x 900 mm
409170

Skříňka 1200, 1 zásuvka,  
s výřezem vlevo / vpravo 

 

1200 x 500 x 430 mm
409051 / 409052

Dělící systém do zásuvek,  
malý 

 

195 x 250 x 55 mm
409200

Skříňka 1200, 1 zásuvka,  
s výřezem uprostřed / bez výřezu 

 

1200 x 500 x 430 mm
409053 / 409050

Dělící systém do zásuvek,  
velký 

 

275 x 250 x 55 mm
409201

Skříňka 1200, 1 zásuvka,  
s výřezem vlevo a vpravo 

 

1200 x 500 x 430 mm
409054

Umyvadlová deska na míru,  
600-2200 mm,  

tloušťka 80/120 mm  
(objednávka přes obj. formulář)
600-2200 x 500 x 80/120 mm

409220

Sokl pro nábytkový element  
900 x 500 mm  

(pro montáž na podlahu) 

820 x 460 x 40 mm
409230

Sokl pro nábytkový element  
1200 x 500 mm  

(pro montáž na podlahu) 

1120 x 460 x 40 mm
409235

Elektrická zásuvka EU, IP 44,  
vhodná pro poličky tvaru „L“  

409241, 409242, 409245, 409246 

100 x 70 x 70 mm
492984

Barvy nábytku BOUTIQUE

 .250  světlý dub
  

 .251 tmavý dub
  

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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CASE

LIVING CITY umyvadlo 100 CASE pro LIVING CITY umyvadlová skříňka 
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NÁBYTEK A UMYVADLOVÉ DESKY
Do našich domovů si vybíráme nábytek, který nás 
oslovuje a vyjadřuje náš styl. Při výběru nábytku 
však nerozhoduje pouze jeho atraktivnost, ale také 
funkčnost. CASE je promyšleně navržená řada 
koupelnového nábytku s minimalisticky 
jednoduchým vzhledem.

LIVING SQUARE umyvadlo, řezatelné CASE pro LIVING SQUARE umyvadlová skříňka CASE držák na ručník TWINPLUS umyvadlová baterie
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CASE

CASE vysoká skříňka
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LIVING CITY umyvadlo 100 CASE pro LIVING CITY umyvadlová skříňka 

PALACE umyvadlo 60 CASE pro PALACE umyvadlová skříňka; střední skříňka 
CURVEPRIME umyvadlová baterie

CASE pro PALACE umyvadlová skříňka se zásuvkami 
a dvířky

LIVING CITY umývátko 
CASE pro LIVING CITY umyvadlová skříňka 
CASE držák na ručník 

CASE umyvadlová skříňka
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LAUFEN PRO S umyvadlo 60, broušená spodní část CASE umyvadlová deska 120 se zásuvkovým elementem; kontejner se dvěma zásuvkami   
CITYPLUS umyvadlová baterie

LIVING CITY umyvadlo 60, broušená spodní část CASE umyvadlová deska 90 se zásuvkovým elementem; držák na ručník; střední skříňka

CASE
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CASE umyvadlová deska 180 se zásuvkovým elementem PALOMBA COLLECTION umyvadlová mísa

CASE pro PALACE umyvadlová skříňka 120 CASE vysoká skříňka 
PALACE umyvadlo 120 s držákem na ručník 
CURVEPRIME umyvadlová baterie

CASE umyvadlová deska 160 se zásuvkovým elementem 80 
LIVING SQUARE zápustné umyvadlo, k upevnění na stěnu
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CASE

Umyvadlová deska, 600 mm,  
bez výřezu / s výřezem uprostřed 

 

595 x 520 x 80 mm
405110 / 405111

Umyvadlová deska, 1600 mm,  
s výřezem vlevo a vpravo 

 

1580 x 520 x 80 mm
405154

Střední skříňka, 2 skleněné poličky, 
závěsy dveří vlevo / vpravo 

 
350 x 335 x 1000 mm

402011 / 402012

Umyvadlová deska, 800 mm,  
bez výřezu / s výřezem uprostřed 

 

790 x 520 x 80 mm
405120 / 405121

Umyvadlová deska, 1800 mm,  
bez výřezu / s výřezem uprostřed 

 

1785 x 520 x 80 mm
405160 / 405161

Vysoká skříňka, 1 dvířka, 4 skleněné 
police, závěsy dvířek vlevo / vpravo 

 
350 x 335 x 1650 mm

402021 / 402022

Umyvadlová deska, 900 mm,  
bez výřezu / s výřezem uprostřed 

 

895 x 520 x 80 mm
405130 / 405131

Umyvadlová deska, 1800 mm,  
s výřezem vlevo / vpravo 

 

1785 x 520 x 80 mm
405162 / 405163

CASE
Držák na ručník na nábytek 

 
 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Umyvadlová deska, 1200 mm,  
bez výřezu / s výřezem uprostřed 

 

1190 x 520 x 80 mm
405140 / 405141

Umyvadlová deska, 1800 mm,  
s výřezem vlevo a vpravo 

 

1785 x 520 x 80 mm
405164

Kontejner se zásuvkou  
a další vnitřní zásuvkou 

 
460 x 385 x 505 mm

402051

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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CASE

Umyvadlová deska, 1200 mm,  
s výřezem vlevo / vpravo 

 

1190 x 520 x 80 mm
405142 / 405143

Umyvadlová deska, na míru,  
500-2200 mm  

(objednávka přes obj. formulář) 

500-2200 x 520 x 80 mm
405170

Umyvadlová deska, 1200 mm,  
s výřezem vlevo a vpravo 

 

1190 x 520 x 80 mm
405144

Umyvadlová deska, 1600 mm,  
bez výřezu / s výřezem uprostřed 

 

1580 x 520 x 80 mm
405150 / 405151

Umyvadlová deska, 1600 mm,  
s výřezem vlevo / vpravo 

 

1580 x 520 x 80 mm
405152 / 405153

Zásuvkový element,  
600 / 800 / 900 mm,  

s 1 zásuvkou 

595 / 790 / 895 x 520 x 230 mm
405212 / 405222 / 405232

Zásuvkový element,  
600 / 800 / 900 mm,  

se 2 zásuvkami 

595 / 790 / 895 x 520 x 450 mm
405214 / 405224 / 405234

Další nábytek CASE  

najdete v kapitolách  

LIVING a PALACE.

Barvy nábytku CASE

 .463 bílá mat
 

 .475 bílá lesk
 

 .519 vápněný dub
 

 .548 antracitový dub
 

 .999 multicolor*
  

V objednávkovém formuláři uveďte číslo 
příslušné barvy:

    
01  02 03 04

    
05  06 07 08

    
09  10 11 12

    
13  14 15 16

    
17  18 19 20

    
21  22 23 24

    
25  26 27 28

    
29  30 31 32

    
33  34 35 36

   
37  38 39 

*  není k dispozici pro umyvadlové 
desky CASE a zásuvkové elementy.

Více informací o nabídce 39 barev
najdete v kapitole „Vlastnosti a výhody
produktů“.

Barvy držáku na ručník CASE

 .104  Eloxovaný hliník

 .105 Světlý hliník

 .106 Tmavý hliník

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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FRAME 25

LAUFEN PRO S umyvadlo do nábytku 55 BOUTIQUE umyvadlová deska FRAME 25 zrcadlová skříňka TWINPLUS nástěnná baterie
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ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY / ZRCADLA / SKLENĚNÉ 
POLICE
V zrcadlech FRAME 25 je vyjádřena nadčasová elegance. 
Zrcadla jsou velmi působivá díky svému křišťálově 
čistému odrazu, který je nezbytný při nanášení make-
upu, péči o pleť nebo při holení. Zrcadla jsou chráněna 
úzkým, lesklým rámem z eloxovaného hliníku. Rám má 
navíc jasně definované hrany.

FRAME 25 zrcadlová skříňka FRAME 25 zrcadlová skříňka se zásuvkou
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FRAME 25

LAUFEN PRO S dvojumyvadlo 120; umyvadlová skříňka; vysoká skříňka FRAME 25 zrcadlo 120, vertikální LED osvětlení
CITYPLUS umyvadlová baterie

FRAME 25 zrcadlo se světelným senzorem FRAME 25 zrcadlo s detailem osvětlení
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FRAME 25 skleněná police

FRAME 25 zrcadlová skříňka se zásuvkou
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FRAME 25

Zrcadlová skříňka, 450 mm, hliníková, 
1 dvířka - zrcadlo z obou stran, 

závěsy dveří vlevo, senzorový spínač, 
2 zásuvky, 2 vertikální LED osvětlení 

(stmívatelné), s / bez ambientního 
osvětlení (sestupné)
450 x 150 x 750 mm

408351 / 408301

Zrcadlová skříňka, 450 mm, hliníková, 
1 dvířka - zrcadlo z obou stran, závěsy 

dveří vpravo, senzorový spínač, 
2 zásuvky, 2 vertikální LED osvětlení 

(stmívatelné), s / bez ambientního 
osvětlení (sestupné)
450 x 150 x 750 mm

408352 / 408302

Zrcadlová skříňka, 450 mm, hliníková, 
1 dvířka - zrcadlo z obou stran, závěsy 
dveří vlevo, bez senzorového spínače, 
bez zásuvek, 2 vertikální LED osvětlení 

(stmívatelné), s / bez ambientního 
osvětlení (sestupné)
450 x 150 x 750 mm

408371 / 408321

Zrcadlová skříňka, 450 mm, hliníková, 
1 dvířka - zrcadlo z obou stran, závěsy 

dveří vpravo, bez senzorového spínače, 
bez zásuvek, 2 vertikální LED osvětlení 

(stmívatelné), s / bez ambientního 
osvětlení (sestupné)
450 x 150 x 750 mm

408372 / 408322

Zrcadlová skříňka, 1000 mm, hliníková, 
2 dvířka - zrcadlo z obou stran, 

senzorový spínač, 2 zásuvky, 2 vertikální 
LED osvětlení (stmívatelné), s / bez 
ambientního osvětlení (sestupné) 

1000 x 150 x 750 mm
408653 / 408603

Zrcadlová skříňka, 1000 mm, hliníková, 
2 dvířka - zrcadlo z obou stran, bez 

senzorového spínače, bez zásuvek, 2 
vertikální LED osvětlení (stmívatelné),  

s / bez ambientního osvětlení (sestupné) 

1000 x 150 x 750 mm
408673 / 408623

Zrcadlová skříňka, 800 mm, hliníková, 
2 dvířka - zrcadlo z obou stran, 

senzorový spínač, 2 zásuvky, 2 vertikální 
LED osvětlení (stmívatelné), s / bez 
ambientního osvětlení (sestupné) 

800 x 150 x 750 mm
408553 / 408503

Zrcadlová skříňka, 800 mm, hliníková, 
2 dvířka - zrcadlo z obou stran, bez 
senzorového spínače, bez zásuvek, 

2 vertikální LED osvětlení (stmívatelné), 
s / bez ambientního osvětlení (sestupné) 

800 x 150 x 750 mm
408573 / 408523

Zrcadlo s hliníkovým rámem,  
1300 / 1500 / 1800 mm 

 

1300 / 1500 / 1800 x 25 x 700 mm
447408 / 447409 / 447410

Instalační rám a deska  
pro zrcadlovou skříňku 800 mm  

(není určeno pro zrcadlové skříňky  
s ambientním osvětlením)

Příslušenství FRAME 25: obsahuje  
3 položky – organizér do zrcadlové 

skříňky, samolepicí dodatečné zrcátko  
a magnetický držák nůžek

490600

Zrcadlo s hliníkovým rámem, na míru,  
min./max. 450x750/2200x1200 mm 

(objednání přes objednávkový formulář) 

max. 2200 x 25 x 1200 mm
447420

Barvy zrcadlových skříněk

 .144 zrcadlo
  
 .145 bílá lesk* 
 

*nelze kombinovat s instalačním rámem

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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FRAME 25

Zrcadlová skříňka, 600 mm, hliníková, 
1 dvířka - zrcadlo z obou stran, 

závěsy dveří vlevo, senzorový spínač, 
2 zásuvky, 2 vertikální LED osvětlení 

(stmívatelné), s / bez ambientního 
osvětlení (sestupné)
600 x 150 x 750 mm

408451 / 408401

Zrcadlová skříňka, 600 mm, hliníková, 
1 dvířka - zrcadlo z obou stran, závěsy 

dveří vpravo, senzorový spínač, 
2 zásuvky, 2 vertikální LED osvětlení 

(stmívatelné), s / bez ambientního 
osvětlení (sestupné)
600 x 150 x 750 mm

408452 / 408402

Zrcadlová skříňka, 1300 mm, hliníková, 
3 dvířka - zrcadlo z obou stran, 

senzorový spínač, 2 zásuvky, 4 vertikální 
LED osvětlení (stmívatelné), s / bez 
ambientního osvětlení (sestupné)

1300 x 150 x 750 mm
408754 / 408704

Zrcadlová skříňka, 1300 mm, hliníková, 
3 dvířka - zrcadlo z obou stran, bez 
senzorového spínače, bez zásuvek, 

4 vertikální LED osvětlení (stmívatelné), 
s / bez ambientního osvětlení (sestupné)

1300 x 150 x 750 mm
408774 / 408724

Zrcadlová skříňka, 1200 mm, hliníková, 
3 dvířka - zrcadlo z obou stran, 

senzorový spínač, 2 zásuvky, 4 vertikální 
LED osvětlení (stmívatelné), s / bez 
ambientního osvětlení (sestupné)

1200 x 150 x 750 mm
408854 / 408804

Zrcadlová skříňka, 1200 mm, hliníková, 
3 dvířka - zrcadlo z obou stran, bez 
senzorového spínače, bez zásuvek, 

4 vertikální LED osvětlení (stmívatelné), 
s / bez ambientního osvětlení (sestupné)

1200 x 150 x 750 mm
408874 / 408824

Zrcadlová skříňka, 600 mm, hliníková, 
1 dvířka - zrcadlo z obou stran, závěsy 
dveří vlevo, bez senzorového spínače, 
bez zásuvek, 2 vertikální LED osvětlení 

(stmívatelné), s / bez ambientního 
osvětlení (sestupné)
600 x 150 x 750 mm

408471 / 408421

Zrcadlová skříňka, 600 mm, hliníková, 
1 dvířka - zrcadlo z obou stran, závěsy 

dveří vpravo, bez senzorového spínače, 
bez zásuvek, 2 vertikální LED osvětlení 

(stmívatelné), s / bez ambientního 
osvětlení (sestupné)
600 x 150 x 750 mm

408472 / 408422

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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FRAME 25

Zrcadlo s hliníkovým rámem,  
1000 / 1200 mm 

 

1000 / 1200 x 25 x 700 mm
447406 / 447407

Zrcadlo s hliníkovým rámem,  
600 / 650 mm 

 

600 / 650 x 25 x 700 mm
447402 / 447403

Zrcadlo s hliníkovým rámem,  
800 / 900 mm 

 

800 / 900 x 25 x 700 mm
447404 / 447405

Zrcadlo s hliníkovým rámem,  
450 / 550 mm 

 

450 / 550 x 20 x 825 mm
447400 / 447401

LED osvětlení, horizontální  
s / bez vypínače

450 / 550 / 600 / 650 / 800 / 
 900 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 /  

1800 x 25 x 25 mm

LED osvětlení, horizontální,  
na míru, 450 - 2000 mm,  

bez / s vypínačem 
(objednání přes objednávkový formulář)

max. 2000 x 25 x 25 mm
447561 / 447562

LED osvětlení, vertikální  
(pro zrcadlo 700 mm na výšku),  

bez / s vypínačem 

700 x 25 x 25 mm
447571 / 447572

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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FRAME 25

Skleněná police, 450 / 550 mm 
 
 

450 / 550 x 120 x 10 mm
447580 / 447581

Skleněná police, 600 / 650 mm 
 
 

600 / 650 x 120 x 10 mm
447582 / 447583

Skleněná police, 1300 / 1500 / 1800 mm 
 
 

1300 / 1500 / 1800 x 120 x 10 mm
447588 / 447589 / 447590

Skleněná police, na míru,  
450-2200 mm,  

(objednání přes objednávkový formulář) 

450-2200 x 120 x 10 mm
447591

Skleněná police, 800 / 900 mm 
 
 

800 / 900 x 120 x 10 mm
447584 / 447585

Skleněná police, 1000 / 1200 mm 
 
 

1000 / 1200 x 120 x 10 mm
447586 / 447587

Sada držáků pro skleněnou polici,  
pro montáž na zrcadla Frame 25,  

2 kusy, hliník, (pro police větší než  
1200 mm nutno objednat 2 sady) 

490717

Sada držáků pro skleněnou polici,  
pro montáž na zrcadla Frame 25,  

3 kusy, hliník  
(pro police 650 - 1200 mm) 

490718

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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SPACE

VAL umyvadlo 120; podomítková baterie SPACE umyvadlová skříňka FRAME 25 zrcadlo
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INTERIÉROVÝ DESIGN NEBYL NIKDY SNADNĚJŠÍ
Kolekce SPACE se pyšní vlastnostmi, které LAUFEN 
prezentuje na svých produktech od vynálezu 
SaphirKeramik. Výrazné linie a úzké rádiusy dávají 
nábytku jedinečný tvar, zatímco vybraný materiál 
a vysoce kvalitní technologie zajišťují pohodlné 
užívání. S 39 dekory, 76 verzemi nábytku 
a nesčetnými keramickými kombinacemi, které 
SPACE nabízí, je těžké se rozhodnout.

SPACE umyvadlová deska na míru se zásuvkovým elementem INO umyvadlo 50
KARTELL BY LAUFEN podomítková baterie; závěsné WC rimless FRAME 25 zrcadlo
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SPACE

VAL umyvadlo 95
SPACE umyvadlová skříňka; zásuvkový element s organizérem

SPACE umyvadlová deska se zásuvkovým elementem
VAL umyvadlo 60; umyvadlová baterie FRAME 25 zrcadlo
CASE držák na ručník

SPACE umyvadlová deska se zásuvkovým elementem 45
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SPACE

SPACE umyvadlová deska; zásuvkový element s organizérem LAUFEN PRO S umyvadlo 60 PRO závěsné WC SPACE umyvadlová deska;  
zásuvkový element; vysoká skříňka; vysoká skříňka slim
FRAME 25 zrcadlová skříňka CITY PLUS umyvadlová baterie

VAL umyvadlo 55 SPACE umyvadlová skříňka; vysoká skříňka otevřená   
FRAME 45 zrcadlo CASE držák ručníku CITYPLUS umyvadlová baterie

SPACE vysoká skříňka, 4 police
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SPACE

Zásuvkový element,  
450 mm, 1 zásuvka 

 

435 x 495 (520) x 250 mm
411101

Zásuvkový element,  
600 mm, 1 zásuvka 

 

585 x 496 (520) x 250 mm
411131

Zásuvkový element,  
800 mm, 1 zásuvka 

 

790 x 497 (520) x 250 mm
411161

Dělící systém do zásuvek,  
pro umyvadlové skříňky,  
malý, lakovaná bí lá mat 

200 x 274 x 45 mm
495401

Dělící systém do zásuvek,  
pro kontejner a zásuvkový element,  

malý, lakovaná bí lá mat 

200 x 374 x 45 mm
495403

Dělící systém do zásuvek,  
pro umyvadlové skříňky,  
velký, lakovaná bí lá mat 

320 x 274 x 45 mm
495405

Dělící systém do zásuvek,  
pro kontejner a zásuvkový element, 

velký, lakovaná bí lá mat 

320 x 374 x 45 mm
495407

Kontejner,  
2 zásuvky 

 

535 x 498 (520) x 580 mm
411192

Umyvadlová deska, 900 mm,  
bez výřezu / s výřezem uprostřed,  

tloušťka 13 mm 
 

870 x 520 x 13 (48) mm
410950 / 410953

Umyvadlová deska, 1200 mm,  
bez výřezu / s výřezem vlevo / s výřezem 
vpravo / s výřezem uprostřed / s výřezem 

vlevo a vpravo, tloušťka 13 mm
1170 x 520 x 13 (48) mm

411000 / 411001 / 411002 /  
411003 / 411004

Umyvadlová deska, 1600 mm,  
bez výřezu / s výřezem vlevo / s výřezem 
vpravo / s výřezem uprostřed / s výřezem 

vlevo a vpravo, tloušťka 13 mm
1580 x 520 x 13 (48) mm

411050 / 411051 / 411052 /  
411053 / 411054

Umyvadlová deska na míru,  
tloušťka 13 mm  

(objednávka přes obj. formulář) 
 

600-2200 x 520 x 13 (48) mm
411080

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.



231

SPACE

 
  

 
 

 
   

 

 
  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
 

 

 
 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
   
 

 
  

 

    
01  02 03 04

    
05  06 07 08

    
09  10 11 12

    
13  14 15 16

    
17  18 19 20

    
21  22 23 24

    
25  26 27 28

    
29  30 31 32

    
33  34 35 36

   
37  38 39 

 

 
 
 

 
  

 
  

Vysoká skříňka,  
přední strana se zrcadlem, závěsy dveří 

vlevo nebo vpravo, 4 police 

300 x 300 x 1700 mm
410901

Vysoká skříňka,  
otevřená, 4 police 

 

300 x 295 x 1700 mm
410900

Vysoká skříňka slim,  
otevřená, 4 police 

 

150 x 295 x 1700 mm
410905

Umyvadlová deska na míru,  
600-2200 mm, tloušťka 100 mm 
(objednávka přes obj. formulář) 

 

600-2200 x 520 x 100 mm
411090

Barvy nábytku SPACE

 .100  bílá mat  
s hliníkovým úchytem .105

 .101  světlý ořech,  
s hliníkovým úchytem .105

 .103  tmavý jilm,  
s hliníkovým úchytem .105 

 .999  multicolor*
  

V objednávkovém formuláři uveďte číslo 
příslušné barvy:

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
    

* není k dispozici pro umyvadlové desky 
SPACE

Více informací o nabídce 39 barev
najdete v kapitole „Vlastnosti a výhody
produktů“.

Barvy úchytů / nožiček

 .105 světlý hliník
  

 .106 tmavý hliník
  
V objednávce, prosím, uveďte barvu 
úchytů a nožiček

Další nábytek SPACE  

najdete v kapitole VAL.

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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BASE

LAUFEN PRO S umyvadlo 120 BASE pro LAUFEN PRO S umyvadlovou skříňku BASE zrcadlová skříňka a vysoká skříňka CITYPRO umyvadlová baterie
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NÁBYTEK / ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY
Čas strávený v koupelně je balzámem pro duši. 
S kolekcí BASE tento zážitek nemůže být příjemnější. 
Nejnovější řada koupelnového nábytku spolu 
s keramickými produkty LAUFEN vytváří esteticky 
příjemný zážitek. Technologie pro každodenní 
použití, rozmanitost povrchů a široká škála dekorů 
uspokojí i velmi ambiciózní návrhy koupelen bez 
kompromisů.

LAUFEN PRO S dvojumyvadlo 120 BASE pro LAUFEN PRO S umyvadlová skříňka, 4 zásuvky CITYPRO umyvadlová baterie
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BASE

LAUFEN PRO S umývátko 48 BASE pro LAUFEN PRO S umyvadlovou skříňku  
FRAME 25 skleněná police CITYPRO umyvadlová baterie

VAL umyvadlo 120; umyvadlová baterie
BASE pro VAL umyvadlovou skříňku

BASE vysoké skříňky
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VAL umývátko 45; umyvadlová baterie; závěsné WC rimless BASE pro VAL umyvadlovou skříňku
FRAME 25 zrcadlo a skleněná police 45 LIS podomítkový systém pro závěsné WC; splachovací tlačítko
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BASE

LAUFEN PRO S kombipack umyvadlo slim 80 se skříňkou BASE BASE zrcadlová skříňka, vysoká a střední skříňka  
LAUFEN PRO závěsné WC rimless LIS splachovací tlačítko CITYPRO umyvadlová baterie
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BASE pro VAL umyvadlovou skříňku VAL umyvadlo 60 BASE pro VAL umyvadlovou skříňku; vysoká a zrcadlová skříňka
VAL umyvadlo 60; umyvadlová baterie

BASE zrcadlová skříňka 80 s integrovanou zásuvkou a osvětlením BASE vysoká skříňka se zásuvkou
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BASE

LAUFEN PRO S kombipack umyvadlo slim 120 se skříňkou BASE BASE vysoké skříňky LAUFEN PRO závěsné WC rimless
CITYPRO umyvadlová baterie LIS splachovací tlačítko FRAME 25 zrcadlo a skleněná police
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BASE zrcadlová skříňka 60 s integrovanou zásuvkou a osvětlením

LAUFEN PRO S kombipack umyvadlo slim se skříňkou BASE

BASE vysoké skříňky LAUFEN PRO závěsné WC rimless 
LIS splachovací tlačítko
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BASE

Sada nastavitelných nožiček (2 kusy), 
povrch eloxovaný hliník  

 

 264 / 283 / 293 mm
402990/402991/402992

Otevřená skříňka se zrcadlem,  
2 poličky 

 

250 x 185 x 700 mm
402950

Zrcadlová skříňka 600 mm,  
1 dvířka – závěsy vpravo,  

s horizontálním LED osvětlením,  
2 skleněné poličky, 1 zásuvka

600 x 185 x 700 mm
402752

Zrcadlová skříňka 800 mm,  
2 dvířka, s horizontálním LED  

osvětlením, 2 skleněné poličky,  
1 zásuvka

800 x 185 x 700 mm
402802

Zrcadlová skříňka 1000 mm,  
2 dvířka, s horizontálním LED  

osvětlením, 2 skleněné poličky,  
1 zásuvka

1000 x 185 x 700 mm
402852

Zrcadlová skříňka 600 mm,  
1 dvířka – závěsy vlevo,  

s horizontálním LED osvětlením,  
2 skleněné poličky, 1 zásuvka

600 x 185 x 700 mm
402751

Nástěnná střední skříňka,  
bočnice korpusu s radiusem,  

1 dvířka - závěsy vlevo / vpravo,  
vhodné k umyvadlovým skříňkám

350 x 185 x 700 mm
402601 / 402602

Vysoká skříňka, bočnice korpusu 
s radiusem, 1 dvířka - závěsy vlevo / 
vpravo, 1 pevná police, 4 skleněné 

police, vhodné k umyvadlovým skříňkám
350 x 185 x 1650 mm

402641 / 402642

Nástěnná střední skříňka,  
bočnice korpusu s výřezem,  

1 dvířka - závěsy vlevo / vpravo,  
vhodné ke kombipackům

350 x 185 x 700 mm
402611 / 402612

Vysoká skříňka, bočnice korpusu 
s výřezem, 1 dvířka - závěsy vlevo / 
vpravo, 1 pevná police, 4 skleněné 

police, vhodné ke kombipackům
350 x 185 x 1650 mm

402651 / 402652

Vysoká skříňka, bočnice korpusu 
s radiusem, 2 dvířka - závěsy vlevo / 

vpravo, 1 otevřená polička, 4 skleněné 
police, vhodné k umyvadlovým skříňkám

350 x 335 x 1650 mm
402691 / 402692

Vysoká skříňka, bočnice korpusu 
s radiusem, 1 dvířka - závěsy vlevo / 
vpravo, 1 pevná police, 4 skleněné 

police, vhodné k umyvadlovým skříňkám
350 x 335 x 1650 mm

402671 / 402672

Vysoká skříňka, bočnice korpusu 
s výřezem, 2 dvířka - závěsy vlevo / 

vpravo, 1 otevřená polička, 4 skleněné 
police, vhodné ke kombipackům

350 x 335 x 1650 mm
402701 / 402702

Vysoká skříňka, bočnice korpusu 
s výřezem, 1 dvířka - závěsy vlevo / 
vpravo, 1 pevná polička, 4 skleněné 

police, vhodné ke kombipackům
350 x 335 x 1650 mm

402681 / 402682

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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BASE

Vysoká skříňka, 2 dvířka,  
závěsy vlevo / vpravo, 1 zásuvka,  

4 skleněné police,  
vhodné k umyvadlovým skříňkám

350 x 335 x 1650 mm
402711 / 402712

Vysoká skříňka na míru, 250-450 mm, 
max. výška 1650 mm  

(objednávka přes obj. formulář) 

250-450 x 335 x <1650 mm
402730

Vysoká skříňka, 2 dvířka,  
závěsy vlevo / vpravo, 1 zásuvka,  

4 skleněné police,  
vhodné ke kombipackům

350 x 335 x 1650 mm
402721 / 402722

Koš na prádlo k vysokým skříňkám 
 
 

270 x 270 x 450 mm
493020

Zrcadlová skříňka, 1200 mm,  
2 dvířka, s horizontálním LED  

osvětlením, 2 skleněné police,  
1 zásuvka

1200 x 185 x 700 mm
402902

Příslušenství FRAME 25: obsaženy 
3 položky – organizér do zrcadlové 

skříňky, samolepicí dodatečné zrcátko 
a magnetický držák nůžek

490600

Další nábytek BASE  

najdete v kapitolách  

Laufen Pro S a VAL.

Barvy nábytku BASE

 .260 bílá mat
  

 .261  bílá lesk
  

 .262  světlý jilm
  

 .263  tmavý jilm
  

 .M01  ústřicová bílá
  

 .M36   šedá traffic
  

 .999  multicolor
  

V objednávkovém formuláři uveďte číslo 
příslušné barvy:

    
01  02 03 04

    
05  06 07 08

    
09  10 11 12

    
13  14 15 16

    
17  18 19 20

    
21  22 23 24

    
25  26 27 28

    
29  30 31 32

    
33  34 35 36

   
37  38 39 

Více informací o nabídce 39 barev
najdete v kapitole „Vlastnosti a výhody
produktů“.

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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VANY  
Z MATERIÁLU 

SENTEC

ILBAGNOALESSI ONE samostatně stojící vana KARTELL BY LAUFEN páková vanová baterie
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VANY SENTEC
Síla přírody je evokována ve vaně z materiálu Sentec 
s vysokým podílem minerálních částic. Povrch vany 
je hladký jako kámen, který byl léta zaoblován jemně 
tekoucí vodou. Příjemný, teplý dotek povrchu 
vyvolává pocit zdraví, čistoty a dokonalé relaxace.

VAL samostatně stojící vana KARTELL BY LAUFEN vanová baterie KARTELL BY LAUFEN vana; páková vanová baterie; kombipack umyvadlo 
se skříňkou 60; stolek Max Beam FRAME 25 zrcadlo
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VANY SENTEC

VAL 
Vana, samostatně stojící, z materiálu 

Sentec, s integrovaným přepadem 
 

1300 x 1300 x 505 (550) mm
231282

INO 
Vana, samostatně stojící, z materiálu 

Sentec, s integrovanou opěrkou 
 

1800 x 800 x 455 (520) mm
230302

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, zapuštěná, z materiálu Sentec, 

s armaturní deskou na levé straně 
/ na pravé straně, s úzkým otvorem 

pro přepad, s rámem
1700 x 860 x 440 (590) mm

223331 / 224331

SONAR 
Vana, z materiálu Sentec, ke stěně, 

armaturní deska a integrovaný přepad 
 

1600 x 815 x 460 (535) mm
220347

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, samostatně stojící, z materiálu 
Sentec, středová výpusť, se speciální 

konstrukcí pro usnadnění instalace 

1830 x 870 x 460 (530) mm
245972

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, vestavná verze,  

středová výpusť, s rámem,  
z materiálu Sentec 

1780 x 820 x 460 (610) mm
245971

VAL 
Vana, samostatně stojící, z materiálu 

Sentec, s integrovaným přepadem 
 

1600 x 750 x 450 (520) mm
230282

SONAR 
Vanová opěrka, světle šedá 

 
 

400 x 90 x 640 mm
292340

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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VANY SENTEC

PALOMBA COLLECTION 
Vana, samostatně stojící,  

z materiálu Sentec 
 

1800 x 890 x 540 (900) mm
245802

INO 
Vana, samostatně stojící,  

z materiálu Sentec 
 

1700 x 750 x 455 (520) mm
231302

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, samostatně stojící, z materiálu 
Sentec, s úzkým otvorem pro přepad 

a armaturní deskou, se speciální  
konstrukcí pro usnadnění instalace

1760 x 760 x 440 (540) mm
222332

KARTELL BY LAUFEN  
Vana, samostatně stojící, z materiálu Sentec, 

s armaturní deskou na levé / pravé straně 
s úzkým otvorem pro přepad, se speciální 

konstrukcí pro usnadnění instalace
1700 x 860 x 440 (540) mm

224332 / 223332

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, samostatně stojící, do pravého  

rohu / do levého rohu, z materiálu  
Sentec, s panelem, s úzkým otvorem  

pro přepad, s rámem
1700 x 860 x 440 (590) mm

223335 / 224336

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, samostatně stojící,  

z materiálu Sentec 
 

1715 x 815 x 450 (520) mm
226332

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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AKRYLÁTOVÉ 
VANY A SPRCHOVÉ 

VANIČKY

PALOMBA COLLECTION samostatně stojící vana
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AKRYLÁTOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY
Moderní koupelny by měly být odrazem 
individuality a osobnosti uživatelů. Koupelny ze 
sanitárního akrylátu jsou k dispozici v různých 
tvarech a velikostech. Jsou navrženy tak, aby se 
hodily do jakéhokoli koupelnového prostředí. 

Barvy van a sprchových vaniček

 .000  bílá
  

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, samostatně stojící, oválná, 

s panelem, středová výpusť, sanitární 
akrylát 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
241970

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, vestavná verze, oválná, středová 

výpusť, s rámem, sanitární  
akrylát 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
243970

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, polozápustná verze s panelem, 

středová výpusť, sanitární akrylát 
 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
244970

PALOMBA COLLECTION 
Vana, samostatně stojící, s panelem, 

středová výpusť, sanitární akrylát 
 

1800 x 900 x 455 (600) mm
231800

PALOMBA COLLECTION 
Vana, vestavná verze, středová výpusť, 

okraj 40 mm, bez rámu / s rámem 
 

1800 x 900 x 455 (600) mm
232800 / 232801

PALOMBA COLLECTION 
Vana, vestavná verze, okraj 20 mm, 

bez rámu / s rámem, sanitární akrylát 
 

1800 x 800 x 455 (600) mm
242800 / 242801

PALOMBA COLLECTION 
Vana, vestavná verze, okraj 80 mm, 

bez rámu / s rámem 
 

1800 x 800 x 455 (600) mm
243800 / 243801

LAUFEN PRO 
Vana, do pravého rohu / do levého rohu, 
s rámem a L-panelem, sanitární akrylát 

 

1700 x 700 x 620 mm
230955 / 230956

LAUFEN PRO 
Vana, do pravého rohu / do levého rohu, 
s rámem a L-panelem, sanitární akrylát 

 

1600 x 700 x 620 mm
233955 / 233956

LAUFEN PRO 
Vana, vestavná verze / s kontrukcí, 

sanitární akrylát 
 

1600 x 700 x 460 mm
233950 / 233951

LAUFEN PRO 
Vana, vestavná verze,  

sanitární akrylát 
 

1700 x 700 x 460 mm
230950

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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LAUFEN PRO 
Vana, vestavná verze / s konstrukcí, 

s rámem, sanitární akrylát 
 

1700 x 750 x 460 mm
231950 / 231951

LAUFEN PRO 
Vana, vestavná verze,  

středová výpusť / s konstrukcí,  
s rámem, sanitární akrylát 

1900 x 900 x 480 mm
234950 / 234951

LAUFEN PRO 
Vana, samostatně stojící,  
s hliníkovou konstrukcí,  

sanitární akrylát 

1700 x 750 x 620 mm
231951

LAUFEN PRO 
Vana, vestavná verze,  

středová výpusť / s kontrukcí,  
s rámem, sanitární akrylát 

1800 x 800 x 460 mm
232950 / 232951

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, čtvercová,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

800 x 800 x 30 mm
211501

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, čtvercová,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

900 x 900 x 30 mm
211502

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, čtvercová,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1000 x 1000 x 30 mm
211503

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

900 x 750 x 30 mm
211505

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1400 x 800 x 30 mm
212507

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1400 x 900 x 30 mm
212508

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1600 x 900 x 30 mm
214508

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1700 x 800 x 30 mm
215507

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze / s konstrukcí, 

sanitární akrylát 
 

1700 x 700 x 460 mm
222500 / 222501

SOLUTIONS 
Vana, do pravého rohu, s L panelem 
levým / do levého rohu s L panelem 

pravým 

1700 x 700 x 620 mm
222505 / 222506

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze / s konstrukcí, 

sanitární akrylát 
 

1700 x 750 x 460 mm
223500 / 223501

SOLUTIONS 
Vana s L-panelem levým,  

s konstrukcí, sanitární akrylát 
 

1750 x 750 x 620 mm
223505

AKRYLÁTOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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LAUFEN PRO 
Vana, do pravého rohu / do levého rohu, 

středová výpusť, s konstrukcí  
a L panelem, sanitární akrylát 

1800 x 800 x 620 mm
232955 / 232956

LAUFEN PRO 
Vana, s konstrukcí,  

sanitární akrylát 
 

1900 x 900 x 620 mm
234951

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1000 x 800 x 30 mm
211508

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1000 x 900 x 30 mm
211509

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1200 x 800 x 30 mm
212502

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1200 x 900 x 30 mm
212503

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1800 x 900 x 30 mm
216508

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, čtvrtkruhová, 

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

900 x 900 x 30 mm
213502

SOLUTIONS 
Sprchová vanička, čtvrtkruhová, 

sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

1000 x 1000 x 30 mm
213503

SOLUTIONS 
Sprchová vanička,  
sanitární akrylát,  
plochá (45 mm) 

900 x 900 x 30 mm
214502

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze,  

středová výpusť / s konstrukcí,  
sanitární akrylát 

1700 x 750 x 460 mm
223530 / 223531

SOLUTIONS 
Vana, s L panelem levým / s L panelem 

pravým 
 

1700 x 750 x 620 mm
223535 / 223536

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze,  

středová výpusť / s konstrukcí,  
sanitární akrylát 

1800 x 800 x 460 mm
224500 / 224501

SOLUTIONS 
Vana, s L panelem levým / s L panelem 

pravým 
 

1800 x 800 x 620 mm
224505 / 224506

AKRYLÁTOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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SOLUTIONS 
Vana, oválná,  

vestavná verze / s konstrukcí,  
sanitární akrylát 

1700 x 750 x 460 mm
222510 / 222511

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze /  

s konstrukcí,  
sanitární akrylát 

1900 x 900 x 480 mm
225520 / 225521

SOLUTIONS 
Vana, oválná,  

samostatně stojící,  
sanitární akrylát 

1700 x 750 x 620 mm
222512

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze,  
rohová / s konstrukcí,  

sanitární akrylát 

1400 x 1400 x 460 mm
242500 / 242501

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze /  

s konstrukcí, s panelem 
 

1800 x 800 x 460 mm
224510 / 224511

SOLUTIONS 
Vana, rohová,  

s čelním panelem 
 

1400 x 1400 x 620 mm
242507

SOLUTIONS 
Vana, oválná, samostatně stojící, 

sanitární akrylát 
 

1800 x 800 x 620 mm
224512

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze,  
rohová / s konstrukcí,  

sanitární akrylát 

1500 x 1500 x 460 mm
244500 / 244501

AKRYLÁTOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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SOLUTIONS 
Vana, oválná, vestavná verze / 
s konstrukcí, sanitární akrylát 

 

1900 x 900 x 480 mm
225510 / 225511

SOLUTIONS 
Vana, rohový model, s rámem a čelním 

panelem, sanitární akrylát 
 

1500 x 1500 x 620 mm
244507

SOLUTIONS 
Vana, oválná, samostatně stojící, 

sanitární akrylát 
 

1900 x 900 x 625 mm
225512

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze, místošetřící / 

s konstrukcí, sanitární akrylát 
 

1700 x 750 x 460 mm
223510 / 223511

LAUFEN PRO 
Gelový podhlavník, samodržící 

 
 

312 x 122 x 30 mm
294680

SOLUTIONS 
Vana, vestavná verze, místošetřící / 

s konstrukcí, sanitární akrylát 
 

1700 x 750 x 460 mm
223520 / 223521

AKRYLÁTOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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OCELOVÉ VANY 
A SPRCHOVÉ 

VANIČKY

LAUFEN PRO ocelová vana
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OCELOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY
Není mnoho věcí, které vydrží celý život. Vany 
a vaničky LAUFEN z vysoce odolné oceli vzbuzují 
pocit věčnosti. Produkty jsou k dispozici 
v nádherném designovém provedení, jsou 
rozměrově stabilní a odolné proti odření.

INDURA ocelová sprchová vanička PLATINA ocelová sprchová vanička
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INDURA 
Sprchová vanička, obdélníková,  
ocelová (3,5 mm), extra plochá  

(25 mm), také vhodná  
pro zapuštění do podlahy

1400 x 700 / 800 x 25 mm
215075 / 215076

PLATINA 
Sprchová vanička, čtvercová,  

ocelová (3,5 mm),  
extra plochá (25 mm) 

800 x 800 x 25 mm
215001

INDURA 
Sprchová vanička, čtvercová,  

ocelová (3,5 mm), extra plochá (25 mm), 
také vhodná pro zapuštění do podlahy

900 x 900 x 25 mm / 
1000 x 1000 x 25 mm

215071 / 215072

INDURA 
Sprchová vanička, obdélníková,  
ocelová (3,5 mm), extra plochá  

(25 mm), také vhodná  
pro zapuštění do podlahy

1000 / 1200 x 800 x 25 mm
215073 / 215074

PLATINA 
Sprchová vanička, čtvercová,  

ocelová (3,5 mm), plochá (65 mm) 
 

800 x 800 x 65 mm
215011

PLATINA 
Sprchová vanička, čtvercová,  

ocelová (3,5 mm), plochá (65 mm) 
 

900 x 900 x 65 mm
215012

PLATINA 
Sprchová vanička, obdélníková,  

ocelová (3,5 mm), plochá (65 mm) 
 

900 x 750 x 65 mm
215013

PLATINA 
Sprchová vanička, obdélníková,  

ocelová (3,5 mm), plochá (65 mm) 
 

1200 x 800 x 65 mm
215015

OCELOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

PALLADIUM 
Vana, vestavná verze, ocel 3,5 mm / 

s otvory pro madla 

1700 x 750 x 430 mm
225110 / 225113

THALLIUM 
Vana, oválná, vestavná verze,  
středová výpusť, ocel 3 mm 

1800 x 800 x 420 mm
225080

THALLIUM 
Vana, vestavná verze,  

středová výpusť, ocel 3 mm 

1800 x 800 x 420 mm
225090

PALLADIUM 
Vana, vestavná verze, ocel 3,5 mm / 

s otvory pro madla 

1800 x 800 x 430 mm
225100 / 225103

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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PLATINA 
Sprchová vanička, čtvercová, ocelová 

(3,5 mm), extra plochá (25 mm) 

900 x 900 x 25 mm /  
1000 x 1000 x 25 mm

215002 / 215004

PLATINA 
Sprchová vanička, čtvrtkruhová,  

ocelová (3,5 mm), radius 550 mm,  
extra plochá (25 mm)
900 x 900 x 25 mm /  

1000 x 1000 x 25 mm
215008 / 215009

PLATINA 
Sprchová vanička, obdélníková,  

ocelová (3,5 mm),  
extra plochá (25 mm) 

900 x 750 x 25 mm
215003

PLATINA 
Sprchová vanička, obdélníková,  

ocelová (3,5 mm),  
extra plochá (25 mm) 

1200 / 1400 x 800 x 25 mm
215005 / 215006

PLATINA 
Sprchová vanička, čtvrtkruhová,  

ocelová (3,5 mm), hluboká (65 mm) 
 

900 x 900 x 65 mm
215018

PLATINA 
Sprchová vanička, čtvercová,  

ocelová (3,5 mm),  
hluboká (150 mm)

800 x 800 x 150 mm /  
900 x 900 x 150 mm

215021 / 215022

PLATINA 
Sprchová vanička, obdélníková,  

ocelová (3,5 mm),  
hluboká (150 mm) 

900 x 750 x 150 mm
215023

OCELOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

Gelový podhlavník, samodržící 
 
 

312 x 122 x 30 mm
294680

Barvy van a sprchových vaniček

 .000 bílá 

* madla nutno objednat zvlášť

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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MERANO keramická sprchová vanička, čtvercová

KERAMICKÉ 
SPRCHOVÉ 

VANIČKY
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KERAMICKÉ SPRCHOVÉ VANIČKY 

Existuje mnoho důvodů, proč si vybrat sprchovou 
vaničku ze sanitární keramiky. Mají dlouhou 
životnost, jsou vysoce kvalitní a odolné proti 
plísním a bakteriím díky glazuře. Každý kus je 
vyroben tak, aby vypadal úžasně v každé koupelně. 

MERANO 
Sprchová vanička, čtvercová,  

sanitární keramika, plochá (65 mm) 

800 x 800 x 65 mm
852951

MERANO 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární keramika, plochá (65 mm) 

1200 x 700 x 65 mm
854954

MERANO 
Sprchová vanička, čtvercová,  

sanitární keramika, plochá (65 mm) 

900 x 900 x 65 mm
853951

MERANO 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární keramika, plochá (65 mm) 

1200 x 800 x 65 mm
854953

MERANO 
Sprchová vanička, čtvrtkruhová, 

sanitární keramika, plochá (65 mm) 

800 x 800 x 65 mm
852953

MERANO 
Sprchová vanička, obdélníková,  

sanitární keramika, plochá (65 mm) 

1100 x 750 x 65 mm
854952

MERANO 
Sprchová vanička, čtvrtkruhová, 

sanitární keramika, plochá (65 mm) 

900 x 900 x 65 mm
853953

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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VANY 
S OSVĚTLENÍM / 
VÍŘIVÉ SYSTÉMY

KARTELL BY LAUFEN vana
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WELLNESS DOMA
Kombinace omlazující energie vody a vzduchu 
s podvodním osvětlením vám dopřeje uvolňující 
masáž v prostředí vašeho domova. Ráj pro vaše 
smysly - v naprostém soukromí. Vířivé systémy jsou 
k dispozici u akrylátových van nebo van ze solid 
surface materiálu.

Jedinečný systém vzduchové masáže LAUFEN, který je na dně vany vybaven až 
90 vzduchovými tryskami, je vyjímečně účinný a komfortní. Díky velkému počtu 
otvorů je celé tělo rovnoměrně masírováno pomocí ozonem upraveného teplého 
vzduchu. Nejsou zde žádné kovové trysky, které by vystupovaly ze dna vany. 
Intenzitu vzduchové masáže lze plynule regulovat až do 100 %. Systém vzduchové 
masáže se vždy sám vysuší, a proto je velmi hygienický a snadno se udržuje.
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VANY S OSVĚTLENÍM / VÍŘIVÉ SYSTÉMY

Barevné osvětlení potěší všechny smysly. LAUFEN nabízí dva typy osvětlení: podvodní osvětlení s LED diodami osvětlujícími 
vodu nebo pásek LED diod v přepadovém otvoru (u van Kartell by LAUFEN), přičemž obojí vytváří uvolňující atmosféru. Barvy 
LED osvětlení se obvykle plynule mění, ale senzorovými ovládacími tlačítky nebo dálkovým ovladačem lze nastavit osvětlení 
jednobarevné.
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VANY S OSVĚTLENÍM / VÍŘIVÉ SYSTÉMY

Elektronické senzorové 
ovládání
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Varianta 605 x

Varianta 615 x

Varianta 616 x

Varianta 625 x x

Dotykové senzory ovládání vzduchové a vodní 
masáže jsou umístěny na okraji vany 
a nenarušují tak estetiku vany. Toto řešení je 
nejen jednoduché a důmyslné, navíc zvyšuje 
i bezpečnost. Kromě toho je odolné vůči 
poškrábání, a lehce se čistí. Vzduchovou 
a vodní masáž můžete jednoduše ovládat 
jemným dotykem podsvícených symbolů.

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, samostatně stojící, do pravého  

rohu / do levého rohu, z materiálu  
Sentec, s panelem, s úzkým otvorem  

pro přepad, s rámem
1700 x 860 x 440 (590) mm

223335 / 224336

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, samostatně stojící,  

z materiálu Sentec 
 

1715 x 815 x 450 (520) mm
226332

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, samostatně stojící, z materiálu 
Sentec, s úzkým otvorem pro přepad 

a armaturní deskou, se speciální 
konstrukcí pro usnadnění instalace

1760 x 760 x 440 (540) mm
222332

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, samostatně stojící, z materiálu Sentec, 

s armaturní deskou na přední straně, 
s úzkým otvorem pro přepad, se speciální 

konstrukcí pro usnadnění instalace
1700 x 860 x 440 (540) mm

224332 / 223332

KARTELL BY LAUFEN 
Vana, zapuštěná do pravého / levého 
rohu, z materiálu Sentec, s armaturní 

deskou na přední straně, s úzkým 
otvorem pro přepad, s rámem

1700 x 860 x 440 (590) mm
223331 / 224331

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, samostatně stojící, z materiálu 

Sentec, se středovou výpustí, 
s konstrukcí pro usnadnění instalace

1830 x 870 x 460 (530) mm
245972

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, vestavná verze, středová výpusť, 

s rámem, z materiálu Sentec 

1780 x 820 x 460 (610) mm
245971

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, samostatně stojící, oválná, 

s panelem, středová výpusť,  
sanitární akrylát

2030 x 1020 x 460 (575) mm
241970

ILBAGNOALESSI ONE 
Vana, vestavná verze, oválná,  

středová výpusť, s rámem,  
sanitární akrylát

2030 x 1020 x 460 (575) mm
243970

PALOMBA COLLECTION 
Vana, samostatně stojící,  

z materiálu Sentec 
 

1800 x 890 x 540 (900) mm
245802

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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LAUFEN SOLUTIONS obdélníková vanička

VANY 
A SPRCHOVÉ 

VANIČKY 
MARBOND
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VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY MARBOND

Marbond je odolný kompozitní materiál společnosti 
LAUFEN tvořen dvěma vrstvami, které jsou  
vzájemně pevně spojeny. Základem je vysoce  
kvalitní solidní kompozit zušlechtěný hygienickým 
povrchem Gelcoat.
Marbond nabízí následující výhody:
• Příjemný povrch
• Snadná péče a údržba
• Hladký antibakteriální povrch odpuzuje nečistoty
• K dispozici v barvách bílá a světlá slonovina (sprchové vaničky Solutions Marbond)
• Na míru (sprchové vaničky Solutions Marbond)
• UV a chemická odolnost dle normy DIN EN 14527
• Odolnost proti teplotnímu šoku dle normy DIN EN 14527
•  Protiskluzový povrch – vysoká ochrana proti skluzu (DIN 51097, třída C,  

sprchové vaničky Solutions Marbond)
• V případě poškození, např. poškrábání, je k dispozici opravná sada
• Splňuje protihlukovou normu SIA 181 a DIN 4109

LAUFEN SOLUTIONS sprchová vanička LAUFEN PRO vana, samostatně stojící LAUFEN SOLUTIONS sprchová vanička,  
čtvercová 90
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Zuschnitt maximal 3-seitig möglich.
minimale Breite (X) = 800 mm / max: 1200 mm 
minimale Breite (Y) = 700 mm / max: 1000 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Zuschnitt 4-seitig möglich (Ablauf mittig) 
minimale Breite (X) = 1200 mm / max: 1600 mm 
minimale Breite (Y) = 800 mm / max: 900 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Farbe:

 000 Weiss  035 Sand 

X

Y

Y

X

280

VOR DEM AUSFÜLLEN KOPIEREN! zutreffendes ankreuzen bzw. Masse angeben

Objekt: ________________________________________________________  Installateur:  ____________________________________________________

Grosshändler:  _________________________________________________  Artikel-Nr.:  ___________________  Pos.-Nr.: ______________________

Datum:  _______________________________________________________  Name:  _________________________________________________________

Tel. bei Rückfragen: _____________________________________________  Unterschrift:  ____________________________________________________

Keramik Laufen AG, Verkauf Sanitär, Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen, Telefon 0848 00 42 42, verkauf-ch@laufen.ch, www.laufen.ch

Für Marbond Duschwanne auf Mass 216440

LAUFEN SOLUTIONS
Bestellformular

Wir bestellen  Stück
(Bitte bei unterschiedlichen Zuschnitten für jedes Stück ein eigenes Formular verwenden)

Masstoleranzen bei Duschwannen auf Mass bleiben 
vorbehalten (+3 mm / -3 mm).   

Zuschnitt maximal 3-seitig möglich.
minimale Breite (X) = 800 mm / max: 1200 mm 
minimale Breite (Y) = 700 mm / max: 1000 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Zuschnitt 4-seitig möglich (Ablauf mittig) 
minimale Breite (X) = 1200 mm / max: 1600 mm 
minimale Breite (Y) = 800 mm / max: 900 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Farbe:

 000 Weiss  035 Sand 

X

Y

Y

X

280

VOR DEM AUSFÜLLEN KOPIEREN! zutreffendes ankreuzen bzw. Masse angeben

Objekt: ________________________________________________________  Installateur:  ____________________________________________________

Grosshändler:  _________________________________________________  Artikel-Nr.:  ___________________  Pos.-Nr.: ______________________

Datum:  _______________________________________________________  Name:  _________________________________________________________

Tel. bei Rückfragen: _____________________________________________  Unterschrift:  ____________________________________________________

Keramik Laufen AG, Verkauf Sanitär, Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen, Telefon 0848 00 42 42, verkauf-ch@laufen.ch, www.laufen.ch

Für Marbond Duschwanne auf Mass 216440

LAUFEN SOLUTIONS
Bestellformular

Wir bestellen  Stück
(Bitte bei unterschiedlichen Zuschnitten für jedes Stück ein eigenes Formular verwenden)

Masstoleranzen bei Duschwannen auf Mass bleiben 
vorbehalten (+3 mm / -3 mm).   

Zuschnitt maximal 3-seitig möglich.
minimale Breite (X) = 800 mm / max: 1200 mm 
minimale Breite (Y) = 700 mm / max: 1000 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Zuschnitt 4-seitig möglich (Ablauf mittig) 
minimale Breite (X) = 1200 mm / max: 1600 mm 
minimale Breite (Y) = 800 mm / max: 900 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Farbe:

 000 Weiss  035 Sand 

X

Y

Y

X

380

VOR DEM AUSFÜLLEN KOPIEREN! zutreffendes ankreuzen bzw. Masse angeben

Objekt: ________________________________________________________  Installateur:  ____________________________________________________

Grosshändler:  _________________________________________________  Artikel-Nr.:  ___________________  Pos.-Nr.: ______________________

Datum:  _______________________________________________________  Name:  _________________________________________________________

Tel. bei Rückfragen: _____________________________________________  Unterschrift:  ____________________________________________________

Keramik Laufen AG, Verkauf Sanitär, Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen, Telefon 0848 00 42 42, verkauf-ch@laufen.ch, www.laufen.ch

Für Marbond Duschwanne auf Mass 216440

LAUFEN SOLUTIONS
Bestellformular

Wir bestellen  Stück
(Bitte bei unterschiedlichen Zuschnitten für jedes Stück ein eigenes Formular verwenden)

Masstoleranzen bei Duschwannen auf Mass bleiben 
vorbehalten (+3 mm / -3 mm).   

   
  

   
  

Sprchové vaničky jsou k dispozici v barvách 
bí lá (000) a světlá slonovina (035). Na obr. (035)

Pod krytem podélného odtoku je výkonný sifon, 
který snadno pojme i větší množství vody  
z velkých sprchových hlavic s dešťovým  
efektem (splňuje normu DIN EN 274)

Povrch Gelcoat je hygienický, snadno se čistí  
a chrání před uklouznutím (norma DIN 51097, 
třída C)

LAUFEN SOLUTIONS 
Vaničky z kompozitního materiálu Marbond, extra ploché, na míru,  

také vhodné pro zapuštění do podlahy (objednávka přes obj. formulář )
216440

Barvy sprchových vaniček
LAUFEN SOLUTIONS

 .000 bílá
  

 .035  světlá 
slonovina

Další vany Marbond  

najdete v kapitole  
Laufen PRO.

LAUFEN SOLUTIONS 
Sprchová vanička, čtvercová,  

extra plochá, z materiálu Marbond,  
také vhodná pro zapuštění do podlahy

1200 x 1000 x 38 mm
215442

LAUFEN SOLUTIONS 
Sprchová vanička, čtvercová,  

extra plochá, z materiálu Marbond,  
také vhodná pro zapuštění do podlahy

1000 x 1000 x 38 mm
216441

LAUFEN SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

extra plochá, z materiálu Marbond,  
také vhodná pro zapuštění do podlahy

1000 x 900 x 38 mm
215443

LAUFEN SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

extra plochá, z materiálu Marbond,  
také vhodná pro zapuštění do podlahy

1200 x 800 x 38 mm
215441

LAUFEN SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

extra plochá, z materiálu Marbond,  
také vhodná pro zapuštění do podlahy

1200 x 900 x 38 mm
215444

LAUFEN SOLUTIONS 
Sprchová vanička, čtvercová,  

extra plochá, z materiálu Marbond,  
také vhodná pro zapuštění do podlahy

1200 x 1000 x 38 mm
216442

LAUFEN SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

extra plochá, z materiálu Marbond,  
také vhodná pro zapuštění do podlahy

1400 / 1600 x 900 x 38 mm
215445 / 215446

LAUFEN SOLUTIONS 
Sprchová vanička, obdélníková,  

extra plochá, z materiálu Marbond,  
také vhodná pro zapuštění do podlahy

2150 x 1000 x 44 mm
216443

Vaničku lze uzpůsobit ze 3 stran 
Délka (X) = min. 800 mm / max. 1200 mm 
Šířka (X) = min. 700 mm / max. 1000 mm

Vaničku lze uzpůsobit ze 4 stran (středový odtok) 
Délka (X) = min. 1200 mm / max. 1600 mm 

Šířka (X) = min. 800 mm / max. 900 mm

Vaničku lze uzpůsobit ze 3 stran 
Délka (X) = min. 1600 mm / max. 2150 mm 

Šířka (X) = min. 900 mm / max. 1000 mm

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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"L"-instalace, levý roh / pravý roh 

Zápustná    v těsnicí sadě  2x 500 ml 2x 2 m

Polozápustná    v těsnicí sadě  2x 500 ml 2x 2 m

Nasazená  
Poser au sol   

Walk-in, wall-linked

Zápustná   

 

2 x  

 

2x 500 ml 2x 2 m

Polozápustná    2 x  2x 500 ml 2x 2 m

Nasazená   

"U"-instalace

Zápustná      2x 500 ml 2x 2 m

Polozápustná      2x 500 ml 2x 2 m

Nasazená   

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ  
PRO LAUFEN SOLUTIONS (MARBOND)



266

VEŘEJNÉ URINÁLY

CAPRINO PLUS urinál RION urinálová dělící stěna
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NEOMEZENÉ MOŽNOSTI
Urinály PUBLIC jsou určeny do veřejného sektoru. 
Ať už v restauracích či barech, na letištích či 
nádražích, ve veřejných budovách, v obchodních 
centrech, v kinech nebo divadlech – možnosti 
použití těchto urinálů vybavených elektronickým 
splachováním jsou neomezené.

LEMA urinál CAPRINO urinál
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ANTERO 
Design by 

Toan Nguyen

Ekologický urinál pro prestižní toalety: s urinálem Antero nabízí
LAUFEN vyjímečný design a důsledně a kvalitně navržené funkce 
umožňující vytvořit velmi prestižní toalety pro hosty, zákazníky i personál. 
Díky mistrovské kombinaci obou vlastností, tvaru a funkce, v designu 
produktu tento urinál získal ocenění Red Dot Award 2012. Autorem 
vynikajícího designu je Toan Nguyen. 

ANTERO urinál
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Bez viditelného uchycení

Velké uchycení na zeď
pro všechny druhy oprav

Tvar zadní stěny
zabraňuje rozstřiku vody

Stylový keramický kryt

Odsávací sifon

Přídavný díl pro 
automatizovaný
systém budovy 

Rovnoměrné splachování
mísy a zadní stěny šetří vodu

Ergonomický konický tvar

Hluboké tvarování mísy

Snadno odnímatelný sifon,
bez nutnosti demontáže

Ovládací elektronika
přístupná přes klapku

Urinály LAUFEN jsou revoluční v údrž-
bě veřejných toalet. Až dosud bylo při 
výměně sifonu nutno urinál demontovat. 
V případě urinálů ANTERO a LEMA stačí 
sifon speciálním klíčem povolit a poté 
vytáhnout ven.

Výměna sifonů urinálů ANTERO a LEMA 
je snadná, rychlá a úsporná.
1. Rukou sejměte keramický kryt.
2.  Pomocí speciálního klíče sifon nad-

zvedněte a vytáhněte ven.
3.  Vyčistěte urinál a propláchněte potrubí.
4. Vložte nový sifon.
5. Nasaďte keramický kryt.
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CAPRINO Plus 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody,  

s elektronickým ovládacím systémem,  
bateriové napájení (6 V) / hlavní přívod 230 V

320 x 350 x 645 mm
842066 / 842065

LEMA 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody, s elek-
tronickým ovládacím systémem, bateriové 

napájení (6 V) / hlavní přívod 230 V
350 x 400 x 700 mm

840194 / 840196

LEMA 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody, s elek-

tronickým ovládacím systémem, hlavní 
přívod (230 V) s Bluetooth modulem

350 x 400 x 700 mm
840199

LEMA 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody, s elek-

tronickým ovládacím systémem, hlavní 
přívod 230 V, podomítkový transformátor

347 x 400 x 960 mm
840198

TAMARO 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody 

395 x 360 x 770 mm
840090

TAMARO 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody,  

s přibližovací elektronikou na síťový provoz, 
100 - 240 V podomítkový transformátor

395 x 360 x 770 mm
840105

LEMA 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody 

350 x 400 x 700 mm
840197

CAPRINO Plus 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody / 

vnější přívod vody vertikální 

320 x 350 x 645 mm
842061 / 842062

Barvy keramiky

 .000 bílá

 .400  bílá s LCC  
(LAUFEN Clean Coat), 
pouze CAPRINO Plus

VEŘEJNÉ URINÁLY
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CINTO 
Urinálová dělící stěna,  

keramická 

400 x 90 x 720 mm
847603

RION 
Urinálová dělící stěna,  

keramická 

400 x 90 x 720 mm
847600

LEMA 
Bezvodný urinál 

 

350 x 400 x 700 mm
843195

ANTERO 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody 

380 x 365 x 770 mm
840153

ANTERO 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody, s elek-
tronickým ovládacím systémem, bateriové 

napájení (9V) / hlavní přívod 230V
380 x 365 x 770 mm

840150 / 840152

TAMARO-S 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody, s elek-

tronickým ovládacím systémem, hlavní 
přívod 230V / bateriové napájení (6V)

395 x 360 x 770 mm
840103 / 840104

ANTERO 
Odsávací urinál, vnitřní přívod vody, 

s elektronickým ovládacím systémem, 
hlavní přívod 230V s Bluetooth modulem

380 x 365 x 770 mm
840159

Vhodné podomítkové  

nádrže najdete v kapitole 

Podomítkové systémy 
LAUFEN.

VEŘEJNÉ URINÁLY
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Modul USB
Kromě uživatelsky přátelského 
ovládání prostřednictvím ovládacího 
panelu lze nastavení snadno změnit 
pomoci notebooku s připojením 
USB. Přehledné rozhraní ovládacího 
softwaru podporuje i zjištění stavu 
a provozních statistik.

Modul GLT
Prostřednictvím doplňkového modulu 
má řídící systém LAUFEN rozhraní 
na populární řídicí systémy budov. 
To umožňuje spuštění a zastavení 
centrálního splachování, změnu 
objemu vody splachování a zjišťování 
stavu.

Stadiónový režim
Při vysoké frekvenci použití 
systém automaticky přepne 
do režimu stadion, kdy splachuje 
nezávisle na používání. Systém 
v takovém případě splachuje 
v naprogramovaných intervalech. 
Pokud systém v tomto intervalu 
spláchnutí nedetekuje ani jedno 
použití, automaticky přepne zpět 
do normálního režimu.

Hybridní režim
Jakmile je detekováno použití 
urinálu, dojde ke spláchnutí dle 
předdefinovaného intervalu. Interval 
spláchnutí lze programovat na šest 
různých hodnot. Každému intervalu je 
přiřazen určitý objem vody.

Bluetooth
Urinály lze také nastavit pomocí 
Bluetooth a chytrých aplikací.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM ANTERO A LEMA
Urinály ANTERO a LEMA nabízejí vše potřebné k provozu veřejných toalet: důkladné a úsporné 
splachování, snadné čištění a údržbu, ovládací elektroniku dle požadavků. Inteligentní řídící 
systém nabízí různé režimy a umí spustit čištění po každém uživateli nebo v definovaných 
intervalech a to různými objemy splachování od 0,5 do 3 litrů. Při delším období bez použití se 
z hygienických důvodů provede spláchnutí každých 24 hodin. Integrovaná ochrana proti 
přetečení zvyšuje bezpečnost v případě ucpání odpadu.

Řídící systém budovy

Modul GLT

Napájecí zdroj

Řídící systém urinálu
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INSTALAČNÍ SYSTÉMY LAUFEN PRO URINÁLY
LAUFEN nejenže dělá věci jinak, ale podstatně je posouvá vpřed. S inteligentními 
podomítkovými moduly LIS výrobce umožňuje realizovat různé instalační variace rychle, 
bezpečně a chytře. Řada zahrnuje povrchové montážní prvky pro instalaci do suchých stěn 
i cihlových zdí. Podomítkové moduly pro urinály jsou k dispozici s i bez integrovaného 
ovládání. Síťová verze ovládacího panelu je vybavena Bluetooth modulem pro údržbu a servis 
základního nastavení, které se ovládá prostřednictvím smart aplikací (iOS & Android).
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DOMÁCÍ URINÁLY

VILA urinál PALOMBA umyvadlová mísa; umyvadlová skříňka; střední skříňka
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KOMPLIKOVANÉ JE SNADNÉ
Snadné je komplikované. Upuštěním 
od nadbytečného v kombinaci s nadstandardní 
funkčností a designem se domácí urinál stává 
mimořádně inteligentním produktem. Jeho kvalita 
spočívá v jeho jednoduchosti, která má velký 
vliv na čas strávený v koupelně. Pocit čistoty 
a příjemná atmosféra jsou velmi důležité.

Vhodné podomítkové  

systémy najdete v kapitole 

Podomítkové systémy 
LAUFEN.

VILA 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody,  
s poklopem

310 x 280 x 490 mm
841141

VILA 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody,  
bez poklopu

310 x 280 x 490 mm
841142

VILA 
Poklop na urinál se zpomalovacím 

sklápěcím systémem 

894142

ILBAGNOALESSI ONE 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody,  
s poklopem

325 x 290 x 585 mm
840971

ILBAGNOALESSI ONE 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody,  
bez poklopu

290 x 325 x 585 mm
840975

CASA 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody,  
s poklopem

310 x 280 x 490 mm
840141

CASA 
Poklop na urinál 

 

894141

CASA 
Odsávací urinál,  

vnitřní přívod vody,  
bez poklopu

305 x 285 x 465 mm
840145

ILBAGNOALESSI ONE 
Poklop na urinál 

 

894971

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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LAUFEN VODOVODNÍ BATERIE
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FUNKČNÍ TESTY

A tam, kde ultramoderní stroje naráže-
jí na meze svých možností, se opět 
dostáváme k umění – v dílně na 
dokončování armatur. Protože lidé chtějí 
čisté řemeslo.

KONEČNÉ SESTAVENÍ A BALENÍ

LAUFEN  je  
synonymem  

pro kvalitu a design 

DESIGN A VÝVOJ

Cílem společnosti 
je nabízet 

kompletní řešení 
koupelen po celém 

světě. 

VÝROBA FOREM

Prvotřídní  
odbornost –  

od roku 1854
Ve společnosti LAUFEN si jsme dobře 
vědomi, jakou sílu a jaký význam má 
voda coby živel. Snažíme se inspirovat 
její skutečnou krásou: Dáváme vodě es-
tetický tvar, aby mohla hýčkat tělo i duši.

ODLÉVÁNÍ

V roce 2007 společnost ROCA odkou-
pila nejstarší továrnu na armatury ve 
Švýcarsku, Similor AG, která se později 
stala dceřinnou společností LAUFEN. 
Díky tomu mohla společnost doplnit 
svou produktovou řadu a stát se pos-
kytovatelem kompletního sortimentu 
koupelnového vybavení. Během pos-
ledních 160 let čerpají zaměstnanci 
inspiraci z vody jako živlu a z neko-
nečného proudu inovací, díky kterým se 
vodovodní baterie stávají uměleckými 
díly.

OBRÁBĚNÍ

Od horkých 
nápadů ke skvělým 

bateriím

BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ

To, co probíhá během fáze návrhu a tvor-
by konceptu, a co často zahřívá hlavy 
až k bodu varu, získává svou konečnou 
formu v teplotách blížících se 1 000 
stupňů Celsia. Právě probíhá výroba, 
kterou začíná historie další baterie. Jeho 
krásu vnímáme po celou jeho cestu od 
zástavky k zástavce, než nabude svou
konečnou podobu.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VODOVODNÍ BATERIE
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VAL umyvadlová baterie
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VAL

VAL podomítková umyvadlová baterie; zápustné umyvadlo
BOUTIQUE umyvadlová deska na míru, 120mm tloušťka

VAL umyvadlová mísa, obdélníkové; umyvadlová páková baterie, vysoká

VAL vana, oválná; nástěnná vanová baterie
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NOVÉ VODOVODNÍ BATERIE
Konstantin Grcic dotahuje vlastní kolekci vodovodních 
baterií VAL k dokonalosti. Protože pouze návrhář 
Grcic uvažuje jako návrhář Grcic – a je tak schopen  
v jediném produktu bezkonkurenčně kombinovat 
ničím neředěný formální jazyk s nejmodernějšími 
technologiemi vodovodních baterií. 

Vhodné podomítkové systémy 
najdete v kapitole SIMIBOX. 

Hlavové sprchy a další najdete 
v kapitole Sprchové příslušenství.

Vrchní sada podomítkové vanové 
baterie, s přepínačem / s přepínačem  

a zavzdušňovacím ventilem 

3213860040001 / 3213860040101

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 190 mm, Eco+,  

bez automatické výpusti 

3113880041301

Bidetová páková baterie,  
pevný výtok 121 mm, Eco+, 

s automatickou výpustí 

3413810041111

Nástěnný pevný výtok 175 mm 
 
 

3713800040601

Nástěnná páková vanová baterie, 
s přepínačem, se sprchovým 

příslušenstvím / bez sprchového 
příslušenství

3213870041311 / 3213870044001

Umyvadlová podomítková baterie  
pro 2-bodový Simibox,  
pevný výtok 180 mm 

3113860041201

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 110 mm, Eco+, 

s automatickou výpustí / bez 
automatické výpusti

3113810041111 / 3113810041101

Nástěnná páková sprchová baterie, 
se sprchovým příslušenstvím / bez 

sprchového příslušenství 

3313870041311 / 3313870044001

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 140 mm, Eco+, 

s automatickou výpustí / bez 
automatické výpusti

3113810041211 / 3113810041201

Vrchní sada podomítkové  
sprchové baterie 

 

3313860040001

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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KARTELL BY LAUFEN umyvadlo s tříotvorovou umyvadlovou baterií KARTELL BY LAUFEN umyvadlová mísa s pákovou umyvadlovou baterií

KARTELL BY LAUFEN umyvadlo, odkládací plocha vlevo 60; umyvadlo, odkládací plocha vpravo 120; umyvadlová baterie; polička na umyvadlo;  
stolek Max Beam BOUTIQUE skříňka



283

INOVATIVNÍ A PLNÝ EMOCÍ
Architektonický projekt, který hovoří novým 
jazykem. Kartell by LAUFEN je syntézou uměleckých 
děl, kterými Ludovica + Roberto Palombovi  
v nedávné době přispěli do koupelnového světa. 
Zasloužili se tak v této oblasti o velký pokrok.

KARTELL BY LAUFEN sprchová baterie s montážní sadou pro 
podomítkovou sprchovou baterii

KARTELL BY LAUFEN páková vanová baterie
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KARTELL BY LAUFEN

Umyvadlová páková nástěnná baterie 
pro podomítkové těleso Simibox 
1-bodové, pevný výtok 186 mm, 

s úložným transparentním diskem

3113370041201

Umyvadlová dvouotvorová 
páková baterie, otočný výtok 

166 mm, s automatickou výpustí / 
bez automatické výpusti

3113320042211 / 311332xxx2201

Umyvadlová páková baterie „disk“, 
s výtokem 110 mm, s automatickou 
výpustí / bez automatické výpusti, 
s úložným transparentním diskem

3113310041111 / 3113310041101

Umyvadlová páková baterie „disk“, 
s výtokem 110 mm, s ovládáním  

táhla automatické výpusti,  
bez automatické výpusti,  

s úložným transparentním diskem

3113310041131

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 115 mm,  

bez automatické výpusti 

311331xxx1001

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 135 mm, s automatickou 

výpustí / bez automatické výpusti 

311331xxx1211 / 311331xxx1201

Umyvadlová páková baterie vysoká, 
pevný výtok 125 mm,  

bez automatické výpusti 

311338xxx1201

Nástěnná páková sprchová baterie,  
s jedním vývodem,  

se sprchovým příslušenstvím /  
bez sprchového příslušenství 

3313370041411 / 3313370044001

Umyvadlová páková baterie „disk“, 
vysoká, s výtokem 110 mm,  

bez automatické výpusti, s úložným 
transparentním diskem

3113380041101

Vrchní sada podomítkové  
vanové/sprchové baterie,  

s přepínačem / s přepínačem 
a zavzdušňovacím ventilem

321336xxx0001 / 321336xxx0101

Vrchní sada podomítkové  
sprchové baterie 

 

331336xxx0001

Nástěnný výtok, 175 mm 
 
 

371330xxx0601

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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KARTELL BY LAUFEN

Umyvadlová tříotvorová podomítková 
baterie 

 

3123360041201

Umyvadlová tříotvorová stojánková 
baterie, otočný výtok 166 mm, 
s automatickou výpustí / bez 

automatické výpusti

3123330042211 / 312333xxx2201

Vanová pětiotvorová baterie,  
výtok 173 mm 

 

3223350042821

Vanová / sprchová páková nástěnná 
baterie „disk“, pro podomítkové těleso 

Simibox 1-bodové, s příslušenstvím, 
s úložným transparentním diskem

3213390041411 / 3313390041411

Vanová páková baterie, vysoká „disk“, 
s flexibilní hadicí, ruční sprchou, 

s úložným transparentním diskem 
 

3213310041211

Bidetová páková baterie, pevný výtok 
110 mm, s automatickou výpustí / bez 

automatické výpusti 

341331xxx1011 / 341331xxx1031 

Plastový disk 183 mm pro umyvadlové 
baterie, bidetové baterie, držák toaletního 

papíru nebo nástěnnou poličku /  
275 mm pro vanové pákové baterie

398335xxx0011 / 398335xxx0021

Bidetová páková baterie „disk“, 
pevný výtok, s automatickou výpustí, 

s úložným transparentním diskem 

3413310041111

Barvy baterií

 .004 chrom
  

 .090  kartáčovaná nerez. ocel
 (pouze pro produkty s ...xxx...)

Barvy disků

 .081 jantar
  

 .082  oranžová
  

 .084  transparentní
  

 .085  smoky grey 
  

Speciální barvy na vyžádání *

 .001  kartáčová nerezová ocel, 
imitace zlata 

 .092  kartáčová nerezová ocel, 
antracit 

 .093  kartáčová nerezová ocel, 
měď 

* pouze pro vybrané produkty

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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CURVEPRIME

CURVEPRIME kohoutková umyvadlová baterie CURVEPRIME umyvadlová tříotvorová baterie

CURVEPRIME umyvadlová páková baterie
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DOKONALOST A DYNAMIKA
Voda pro vaše smysly: charakteristickým rysem 
CURVEPRIME je elegantní oblouk vývodu baterie, 
který popisuje cestu vody smyslným způsobem.

CURVEPRIME kohoutková podomítková umyvadlová baterie CURVEPRIME vanová pětiotvorová baterie



288

CURVEPRIME

Umyvadlová páková baterie  
s otočným výtokem 115 mm, 

s automatickou výpustí / 
bez automatické výpusti

3117010042111 / 3117010042101

Umyvadlová kohoutková baterie,  
s otočným výtokem 115 mm,  

s automatickou výpustí 

3127010042111

Umyvadlová kohoutková baterie,  
s otočným výtokem 150 mm,  

s automatickou výpustí 

3127010042211

Umyvadlová páková baterie  
s otočným výtokem 150 mm, 

s automatickou výpustí /  
bez automatické výpusti

3117010042211 / 3117010042201

Sprchová nástěnná termostatická 
baterie, se sprchovým příslušenstvím / 

bez sprchového příslušenství 

3337070041451 / 3337070044001

Vanová nástěnná termostatická 
baterie, s přepínačem, se sprchovým 

příslušenstvím / bez sprchového 
příslušenství

3237070041451 / 3237070044001

Vrchní sada podomítkové vanové 
baterie s přepínačem / s přepínačem  

a přivzdušňovacím ventilem 

3217060040001 / 3217060040101

Vrchní sada podomítkové sprchové 
baterie 

 

3317060040001

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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CURVEPRIME

Umyvadlová tříotvorová baterie,  
otočný výtok 150 mm,  
s automatickou výpustí 

3127030042211

Umyvadlová tříotvorová podomítková 
baterie, výtok 190 mm 

 

3127060041201

Bidetová páková baterie  
pevný výtok 105 mm,  

s automatickou výpustí 

3417010041111

Bidetová kohoutková baterie,  
pevný výtok 105 mm,  

s automatickou výpustí 

3427010041111

Vanová pětiotvorová baterie,  
s pevným výtokem 150 mm,  

bez krycí desky / s krycí deskou 

3227059043841 / 3227050043841

Nástěnný výtok,  
190 mm 

 

3717000040601

Vanová čtyřotvorová baterie  
bez výtoku pro externí přívod vody,  

bez krycí desky / s krycí deskou 

3227049042841 / 3227040042841

Vanová pětiotvorová baterie,  
s pevným výtokem 225 mm,  

s krycí deskou / bez krycí desky 

 3227050042841 / 3227059042841

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.



290

TWINPLUS

TWINPLUS sprchová páková baterie s ruční sprchou a hlavovou sprchou 
s dešťovým efektem

TWINPLUS umyvadlová páková baterie

TWINPLUS umyvadlová páková baterie, vysoká 
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PROSTOR PRO RŮST
Pevné a výrazné, to jsou vlastnosti řady TWINPLUS. 
Designově orientované řešení je nepostradatelným 
designovým prvkem v každé moderní koupelně.

TWINPLUS nástěnná vánová páková baterie s ruční sprchou
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TWINPLUS

Bidetová páková baterie,  
pevný výtok 112 mm,  

s automatickou výpustí 

3416210041111

Umyvadlová páková nástěnná baterie 
pro podomítkove těleso Simibox 
2-bodové, pevný výtok 195 mm 

3116260041201

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 110 mm, s automatickou 

výpustí / bez automatické výpusti 

3116210041111 / 3116210041101

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 140 mm, s automatickou 

výpustí / bez automatické výpusti 

3116210041211 / 3116210041201

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 140 mm, Eco+,  

bez automatické výpusti / 
s automatickou výpustí

3116217041201 / 3116217041211

Umyvadlová páková baterie,  
otočný výtok 160 mm,  

s automatickou výpustí / 
bez automatické výpusti

3116210042211 / 3116210042201

Sprchová páková nástěnná baterie 
pro podomítkove těleso Simibox 

1-bodové, se sprchovým příslušenstvím 
/ bez sprchového příslušenství

3316290041311 / 3316290040001

Vrchní termostatická sada pro 
podomítkovou vanovou baterii, 

s 2-cestným přepínačem / 
se zavzdušňovacím ventilem

3236260042001 / 3236260042101

Vrchnní sada pro podomítkovou 
termostatickou sprchovou baterii, 

s jedním vývodem 

3336260042001

Sprchový sloup, termostatická baterie, 
hlavová sprcha s dešťovým efektem, 

∅ 250 mm,  
s kompletním příslušenstvím

3336270045311

Nástěnná páková vanová baterie, 
s přepínačem, se sprchovým 

příslušenstvím / bez sprchového 
příslušenství

3216270041361 / 3216270044001

Nástěnná páková sprchová baterie,  
se sprchovým příslušenstvím /  
bez sprchového příslušenství 

3316270041361 / 3316270044001

Vrchní sada podomítkové vanové 
termostatické baterie, s přepínačem / 

se zavzdušňovacím ventilem 

3236260040001 / 3236260040101

Vrchní sada podomítkové vanové 
baterie, s přepínačem /  

se zavzdušňovacím ventilem 

3216260040001 / 3216260040101

Nástěnný výtok, 
185 mm 

 

3716200040601

Sprchový sloup, termostatická baterie, 
hlavová sprcha s dešťovým efektem, 

∅ 300 mm,  
s kompletním příslušenstvím

3336270045361

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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TWINPLUS

Umyvadlová páková baterie,  
vysoká, pevný výtok 180 mm,  

bez automatické výpusti 

3116280041301

Umyvadlová páková nástěnná baterie 
pro podomítkove těleso Simibox 
1-bodové, otočný výtok 175 mm 

3116290042201

Umyvadlová páková baterie,  
vysoká, pevný výtok 180 mm,  

bez automatické výpusti 

3116280041401

Umyvadlová páková nástěnná baterie 
pro podomítkove těleso Simibox 
1-bodové, otočný výtok 225 mm 

3116290042301

Vhodné podomítkové  

systémy najdete v kapitole 

SIMIBOX. Hlavové sprchy  

a další najdete v kapitole 

Sprchové příslušenství.

Nástěnná termostatická vanová baterie, 
s 2-cestným přepínačem, se sprchovým 

příslušenstvím / bez sprchového 
příslušenství

3236270041361 / 3236270044001

Nástěnná termostatická sprchová 
baterie, s jedním vývodem, 

se sprchovým příslušenstvím / 
bez sprchového příslušenství

3336270041361 / 3336270044001

Vrchní termostatická sada Comfort 
pro podomítkovou vanovou 

baterii s 2-cestným přepínačem / 
se zavdušňovacím ventilem

3236260045001 / 3236260045101

Sprchový sloup, termostatická baterie, 
chrom hlavová sprcha ∅ 300 mm 

nerezová, s kompletním příslušenstvím 

3336270045331

Vrchní sada pro podomítkovou vanovou 
baterii, s 2-cestným přepínačem / 

se zavzdušňovacím ventilem
 

3216260040001 / 3216260040101

Vrchní sada pro podomítkovou 
sprchovou baterii,  
s jedním vývodem 

3316260040001

Vrchní termostatická sada Comfort 
pro podomítkovou sprchovou baterii 

s jedním vývodem
 

3336260045001

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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CITYPLUS

CITYPLUS umyvadlová páková baterie

CITYPLUS umyvadlová páková baterie, vysoká
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VELKORYSÝ NÁDECH MĚSTSKÉHO STYLU
Velké plochy a fascinující design. To jsou vlastnosti 
řady CITYPLUS.

CITYPLUS umyvadlová páková baterie, vysoká CITYPLUS vanová páková baterie s ruční sprchou
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CITYPLUS

Umyvadlová páková baterie,  
vysoká, pevný výtok 190 mm, 

bez automatické výpusti 

3117580041301

Vrchní sada pro podomítkovou 
sprchovou pákovou baterii,  

s jedním vývodem 

3317560040001

Sprchový sloup, termostatická 
baterie, hlavová sprcha s dešťovým 

efektem, 300×300 mm, s kompletním 
příslušenstvím 

3337570045361

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 115 mm, s automatickou 

výpustí / bez automatické výpusti 

3117510041111 / 3117510041101

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 140 mm, s automatickou 

výpustí / bez automatické výpusti 

3117510041211 / 3117510041201

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 140 mm, Eco+, 

s automatickou výpustí / bez 
automatické výpusti

3117517041211 / 3117517041201

Nástěnná vanová termostatická baterie, 
s 2-cestným přepínačem,  
se sprch. příslušenstvím /  

bez sprch. příslušenství

3237570041361 / 3237570044001

Nástěnná sprchová termostatická 
baterie, s jedním vývodem,  
se sprch. příslušenstvím /  

bez sprch. příslušenství

3337570041361 / 3337570044001

Vrchní sada pro podomítkovou vanovou 
pákovou baterii,  

s 2-cestným přepínačem /  
se zavzdušňovacím ventilem

3217560040001 / 3217560040101

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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CITYPLUS

Bidetová páková baterie,  
pevný výtok 105 mm,  

s automatickou výpustí 

3417510041111

Vrchní termostatická sada pro vanovou 
baterii, s 2-cestným přepínačem / 

se zavzdušňovacím ventilem 

3237560040001 / 3237560040101

Nástěnný výtok,  
185 mm 

 

3717500040601

Vrchní termostatická sada pro 
podomítkovou sprchovou baterii, 

s jedním vývodem
 

3337560042001

Umyvadlová páková baterie,  
otočný výtok 160 mm, s automatickou 

výpustí / bez automatické výpusti 

3117510042211 / 3117510042201

Nástěnná vanová páková baterie, 
s přepínačem, se sprchovým 

příslušenstvím / bez sprchového 
příslušenství

3217570041361 / 3217570044001

Nástěnná sprchová páková baterie, 
se sprchovým příslušenstvím / 
bez sprchového příslušenství 

3317570041361 / 3317570044001

Vrchní termostatická sada pro vanovou 
baterii, s 2-cestným přepínačem / 

se zavzdušňovacím ventilem
 

3237560042001 / 3237560042101

Vhodné podomítkové  

systémy najdete v kapitole 

SIMIBOX. Hlavové sprchy  

a další najdete v kapitole 

Sprchové příslušenství.

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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LAURIN

LAURIN umyvadlová páková baterie
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LAURIN
Symbióza tvaru a funkce: série Laurin představuje 
vynikající hodnotu odpovídající nejlepším 
energetickým hodnotám, slibujícím nízkou spotřebu 
vody. Minimalistický, ale atraktivní design do každé 
koupelny. 

Vhodné podomítkové  

systémy najdete v kapitole 

SIMIBOX. Hlavové sprchy  

a další najdete v kapitole 

Sprchové příslušenství.

Umyvadlová páková baterie,  
vysoká, pevný výtok 130 mm, 

bez automatické výpusti 

3112080041201

Nástěnná sprchová páková baterie, 
se sprchovým příslušenstvím /  
bez sprchového příslušenství 

3312070041311 / 3312070044001

Vrchní sada podomítkové 
vanové baterie, s přepínačem / 

se zavzdušňovacím ventilem 

3212060040001 / 3212060040101

Bidetová páková baterie,  
pevný výtok 105 mm,  

s automatickou výpustí 

3412010041111

Umyvadlová páková baterie, 
pevný výtok 106 mm,  

s automatickou výpustí / 
bez automatické výpusti

3112010041111 / 3112010041101

Nástěnná vanová páková baterie, 
s přepínačem, se sprchovým 

příslušenstvím / bez sprchového 
příslušenství

3212070041311 / 3212070044001

Umyvadlová páková baterie,  
pevný výtok 130 mm,  

s automatickou výpustí / 
bez automatické výpusti

3112010041211 / 3112010041201

Vrchní sada podomítkové 
sprchové baterie 

 

3312060040001

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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CITYPRO

CITYPRO umyvadlová páková baterie, vysoká CITYPRO bidetová páková baterie

CITYPRO umyvadlová páková baterie
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NADČASOVÝ KOUPELNOVÝ DESIGN
Fascinující design a vysoká funkčnost. Elegantní 
a příjemné tvary na dotek. Kolekce CITYPRO jde 
ruku v ruce v duchu moderní doby.

CITYPRO sprchová páková baterie s ruční sprchou CITYPRO vanová páková baterie s ruční sprchou
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CITYPRO

Umyvadlová páková baterie,   
výtok 110 mm,  

s automatickou výpustí /  
bez automatické výpusti

3119510041111 / 3119510041101

Vrchní sada podomítkové 
vanové baterie, s přepínačem / 

se zavzdušňovacím ventilem 

3219560040001 / 3219560040101

Umyvadlová páková baterie,  
vysoká, výtok 190 mm,  

bez automatické výpusti 

3119515041301

Nástěnná umyvadlová páková baterie, 
výtok 175 mm 

 

3119570042201

Umyvadlová páková baterie,   
výtok 140 mm,  

s automatickou výpustí /  
bez automatické výpusti

3119510041211 / 3119510041201

Vrchní sada podomítkové sprchové 
baterie 

 

3319560040001

Nástěnná páková sprchová baterie,  
se sprchovým příslušenstvím /  
bez sprchového příslušenství 

3319570041311 / 3319570044001

Nástěnná termostatická vanová baterie, 
s přepínačem,  

bez sprchového příslušenství 

3239570044001

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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CITYPRO

Bidetová páková baterie,  
pevný výtok 96 mm,  

s automatickou výpustí 

3419510041111

Termostatický sprchový sloup,  
hlavová sprcha s dešťovým efektem,  

s kompletním příslušenstvím 

3339570045361

Nástěnná páková vanová baterie, 
s přepínačem, se sprchovým 

příslušenstvím / bez sprchového 
příslušenství

3219570041311 / 3219570044001

Nástěnná páková umyvadlová baterie, 
výtok 225 mm 

 

3119570042301

Nástěnný výtok, 
185 mm 

 

3719500040601

Baterie na studenou vodu,  
s výtokem 110 mm,  

bez automatické výpusti 

3119580041101

Vhodné podomítkové  

systémy najdete v kapitole 

SIMIBOX. Hlavové sprchy  

a další najdete v kapitole 

Sprchové příslušenství.

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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SIMIBOX 1-bodový & 2-bodový

Simibox, podomítkové těleso, 
1-bodové

Simibox, podomítkové těleso, 
2-bodové (pro Twinplus),  
páka vpravo / vlevo / nahoře

Simibox, podomítkové těleso, 
2-bodové (pro Kartell by Laufen 
a VAL), páka vpravo

Podomítková tělesa Simibox 1- a 2-bodové díky speciální konstrukci umožňují absolutně nový design pro podomítkové nástěnné
a sprchové baterie. Jejich velmi tenké podomítkové tělo dovoluje vytvářet minimalistický design nadomítkových částí baterií

Sprchová baterie Twinplus
se Simiboxem, 1-bodový

Příklady instalace

Nastěnná baterie Twinplus
se Simiboxem, 2-bodový

Twinplus Twinplus Twinplus Kartell by LAUFEN VAL

Simibox 1-bodový
37698.1.000.100.1

31162.9.004.220.1
31162.9.004.230.1

33162.9.004.131.1 
33162.9.004.000.1

Simibox 2-bodový 
páka vpravo
37698.1.000.251.1

31133.6.004.120.1 31138.6.004.120.1

Simibox 2-bodový 
páka vlevo
37698.1.000.351.1

31162.6.004.120.1

Simibox 2-bodový 
páka vlevo
37698.1.000.352.1

31162.6.004.120.1

Simibox 2-bodový 
páka nahoře
37698.1.000.353.1

31162.6.004.120.1
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5º

5º

SIMIBOX

Simibox Light se stop ventily
37898.0.000.100.1

Simibox Light bez stop ventilů
37898.0.000.101.1

Integrované stop ventily
Stačí otočit dva šrouby a voda  
se zastaví. Funkce stop ventilů  
umožní vše snadno a rychle,  
aniž byste museli vypnout vodu  
v celé budově.

Jednoduchá možnost změny
nastavení po instalaci až o 5°
U podomítkového tělesa Simibox
Standard je možnost změny  
nastavení po instalaci až o 5°  
na obě strany.

Flexibilní
Možnost zaměnit přívody teplé  
a studené vody a vývody smíchané 
vody u Simibox Standard.

Tři podomítková tělesa, spousta výhod

Simibox Standard se stop ventily,
zaměnitelné přívody a vývody
37898.0.000.000.1

Přednastavený set
s funkční jednotkou  
a dekorativním povrchem

Podomítkové těleso Simibox kombinuje důmyslné technologie a jednoduché ovládání s vysokými designovými standardy.
Vyberte si Simibox Standard s integrovanými stop ventily, možností zaměnit přívody teplé a studené vody a vývody smíchané 
vody, nebo jednodušší Simibox Light verzi, záleží na instalačních podmínkách.

Instalační 
hloubka 

Stop ventily Nastavení  
pozice o 5°

Změna vstupní 
a výstupní 
vody

Vhodný pro
mechanickou
vrchní sadu

Vhodný pro
termostatickou
vrchní sadu

Vrchní sadu 
lze zaměnit

Simibox Light 
37898.0.000.101.1

min. 74 mm   
Simibox Light 
37898.0.000.100.1

min. 74 mm    
Simibox Standard 
37898.0.000.000.1

min. 102 mm      



306

SIMIBOX Podomítkový systém pro všechny designové řady

Špičková technologie ve stěně se ukrývá pod elegantním obalem. Vysoce kvalitní 
design podomítkových směšovacích baterií dovede požitek ze sprchování či kou-
pele k dokonalosti. Příslušné dekorační části tvoří spolu s funkční jednotkou sadu 
pro finální montáž, která je k dostání ke všem designovým řadám. Ať už klasicky 
elegantní, futuristicky odvážné nebo klasické, v nabídce podmítkových baterií 
LAUFEN si vybere každý. A výměnu zvládnete obratem ruky.

Vrchní sady
               CITY

PLUS PRO

Mechanické

KARTELL BY LAUFEN VAL CURVEPRIME LAURIN TWINPLUS CITYPLUS CITYPRO

bez přepínače 
33133.6.004.000.1 33138.6.004.000.1 33170.6.004.000.1 33120.6.004.000.1 33162.6.004.000.1 33175.6.004.000.1 33195.6.004.000.1

s přepínačem 32133.6.004.000.1 32138.6.004.000.1 32170.6.004.000.1 32120.6.004.000.1 32162.6.004.000.1 32175.6.004.000.1 32195.6.004.000.1

s přepínačem  
a zavzdušňovacím ventilem 32133.6.004.010.1 32138.6.004.010.1 32170.6.004.010.1 32120.6.004.010.1 32162.6.004.010.1 32175.6.004.010.1 32195.6.004.010.1

Termostatické

TWIN TWIN CITY

TWINPLUS TWINPLUS ‚COMFORT‘ TWINPLUS dvoukohoutková CITYPLUS CITYPLUS dvoukohoutková

     bez přepínače 33362.6.004.000.1 3.3362.6.004.500.1 33362.6.004.200.1 33375.6.004.000.1 33375.6.004.200.1

     s přepínačem 32362.6.004.000.1 3.2362.6.004.500.1 32362.6.004.200.1 32375.6.004.000.1 32375.6.004.200.1

      s přepínačem  
a zavzdušňovacím ventilem 32362.6.004.010.1 3.2362.6.004.510.1 32362.6.004.200.1 32375.6.004.010.1 32375.6.004.210.1
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Vrchní sady
               CITY

PLUS PRO

Mechanické

KARTELL BY LAUFEN VAL CURVEPRIME LAURIN TWINPLUS CITYPLUS CITYPRO

bez přepínače 
33133.6.004.000.1 33138.6.004.000.1 33170.6.004.000.1 33120.6.004.000.1 33162.6.004.000.1 33175.6.004.000.1 33195.6.004.000.1

s přepínačem 32133.6.004.000.1 32138.6.004.000.1 32170.6.004.000.1 32120.6.004.000.1 32162.6.004.000.1 32175.6.004.000.1 32195.6.004.000.1

s přepínačem  
a zavzdušňovacím ventilem 32133.6.004.010.1 32138.6.004.010.1 32170.6.004.010.1 32120.6.004.010.1 32162.6.004.010.1 32175.6.004.010.1 32195.6.004.010.1

Termostatické

TWIN TWIN CITY

TWINPLUS TWINPLUS ‚COMFORT‘ TWINPLUS dvoukohoutková CITYPLUS CITYPLUS dvoukohoutková

     bez přepínače 33362.6.004.000.1 3.3362.6.004.500.1 33362.6.004.200.1 33375.6.004.000.1 33375.6.004.200.1

     s přepínačem 32362.6.004.000.1 3.2362.6.004.500.1 32362.6.004.200.1 32375.6.004.000.1 32375.6.004.200.1

      s přepínačem  
a zavzdušňovacím ventilem 32362.6.004.010.1 3.2362.6.004.510.1 32362.6.004.200.1 32375.6.004.010.1 32375.6.004.210.1
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TWINTRONIC

TWINTRONIC elektronická podomítková baterie s IR senzorem

Voda začne téct, jakmile senzor baterie detekuje přítomnost rukou.

Infračervené ovladače - flexibilní technologie pro všechny 
potřeby

Budoucnost vodovodních baterií: bezkontaktní, hygienické 
a efektivní. Infračervená technologie může ušetřit až 70 % 
vody ve srovnání s běžnými bateriemi. Navíc jsou hygienické 
a snadno se čistí díky svému tvaru. Jsou ideální nejen 
do veřejných prostor: nízká spotřeba a náklady na údržbu. 
Ideální do nemocnic, sportovních zařízení, škol, letišť, 
železničních stanic, tělocvičen a restaurací.
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HYGIENICKÉ A ÚČINNÉ
Twintronic podomítkové baterie šetří prostor a jsou 
výborným řešením pro veřejné toalety. Twintronic lze 
nainstalovat pomocí Simibox Standard & Simibox 
Light podomítkového systému.

Vhodná podomítková  
tělesa najdete v kapitole 

SIMIBOX.

Vrchní sada umyvadlové podomítkové  
baterie s IR-Sensorem s ruční  

regulací teploty na těle baterie,  
pevný výtok 200 mm, bateriové  

napájení (6 V) / hlavní přívod 230 V  
s Bluetooth adaptérem

3166474043411 / 3166474043421

Vrchní sada umyvadlového 
podomítkového výtoku s IR-Sensorem, 

pro studenou nebo přednastavenou 
vodu, pevný výtok 225 mm, bateriové  

napájení (6 V) / hlavní přívod 230 V  
s Bluetooth adaptérem

3176474043311 / 3176474043321

Vrchní sada umyvadlového 
podomítkového výtoku s IR-Sensorem, 

pro studenou nebo přednastavenou 
vodu, pevný výtok 200 mm, bateriové 

napájení (6 V) / hlavní přívod 230 V  
s Bluetooth adaptérem

3176474043411 / 3176474043421

Vrchní sada umyvadlové podomítkové 
nástěnné baterie s IR-Sensorem  

s ruční regulací teploty na těle baterie, 
pevný výtok 175 mm, bateriové  

napájení (6 V) / hlavní přívod 230 V  
s Bluetooth adaptérem

3166474043211 / 3166474043221

Vrchní sada umyvadlové podomítkové 
nástěnné baterie s IR-Sensorem  

s ruční regulací teploty na těle baterie, 
pevný výtok 225 mm, bateriové  

napájení (6 V) / hlavní přívod 230 V  
s Bluetooth adaptérem

3166474043311 / 3166474043321

Vrchní sada umyvadlového 
podomítkového výtoku s IR-Sensorem, 

pro studenou nebo přednastavenou 
vodu, pevný výtok 175 mm, bateriové 

napájení (6 V) / hlavní přívod 230 V  
s Bluetooth adaptérem

3176474043211 / 3176474043221

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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MYTWIN hlavová sprcha, kruhová 120; ruční sprcha

SPRCHOVÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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JEMNÁ SVĚŽEST
Sprchové hlavice s dešťovým efektem vyrobené 
z vysoce kvalitní nerezové oceli jsou doplněny 
univerzálními ručními sprchami v různých formátech. 
Sprchové příslušenství je dokonale sladěno 
s různými sprchovými hlavicemi. Posuvné lišty 
a sofistikované ovládací prvky jsou řešením pro 
všechny potřeby.

MYTWIN ruční sprcha  MYTWIN hlavová sprcha, kruhová; MYTWIN 100 ruční sprcha 
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SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hlavová sprcha, čtvercová,  
202 x 202 mm 

 

3679810041101

Hlavová sprcha, kruhová,  
∅ 356 mm 

 

3679810042401

Ruční sprcha Uno 
 
 

3619800040041

Nástěnný držák ruční sprchy,  
52 mm, celokovový 

 

369980xxx2011

Hlavová sprcha, čtvercová,  
242 x 242 mm 

 

3679810041201

Hlavová sprcha, kruhová, ultra plochá,  
∅ 300 mm, kartáčovaná nerezová ocel 

 

3679810032311

Ruční sprcha Comfort-Tre 
 
 

3619800040051

Připojení sprchové hadice  
s nástěnným držákem ruční sprchy,  

77 mm, se zavzdušňovacím ventilem, 
celokovový

363980xxx1521

Hlavová sprcha, čtvercová,  
302 x 302 mm 

 

3679810041301

Hlavová sprcha, oválná,  
226 x 346 mm 

 

3679810044101

Ruční sprcha Aquajet Multi 
 
 

3619800040061

Sprchové rameno stropní 100 mm,  
s čtvercovou rozetou, vhodné 
k čtvercovým a obdélníkovým  

hlavovým sprchám

366980xxx0021

Hlavová sprcha, čtvercová,  
353 x 353 mm 

 

3679810041401

Sprchová hlavice twinstick,  
1 druh proudu 

 

361982xxx1251

Ruční sprcha Uno 
 
 

3619800040041

Sprchové rameno stropní 100 mm,  
s kruhovou rozetou,  

vhodné k oválným a kruhovým  
hlavovým sprchám

3669800040011

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hlavová sprcha, čtvercová,  
222 x 342 mm 

 

3679810043101

Připojení sprchové hadice 
 
 

361983xxx1511

Nástěnný držák „twin“ ruční sprchy 
pevný, 52 mm, celokovový 

 

369980xxx2011

Sprchové rameno, nástěnné,  
pro hlavovou sprchu, s kruhovou 

rozetou, 420 mm 

366980xxx0041

Hlavová sprcha, kruhová,  
∅ 206 mm

 
 

3679810042101

Sprchovací hlavice MyCity120,  
3 druhy proudu 

 

361983xxx3711

Nástěnný držák „city“ ruční sprchy 
pevný, 52 mm, celokovový 

 

3699800043011

Sprchové rameno, nástěnné,  
pro hlavovou sprchu, se čtvercovou 

rozetou, 420 mm 

3669800040031

Hlavová sprcha, kruhová,  
∅ 247 mm 

 

3679810042201

Sprchovací hlavice MyTwin100,  
1 druh proudu 

 

361982xxx1511

Připojení sprchové hadice „twin“, 
77 mm, se zavdušňovacím ventilem, 

celokovový 

3639800041511

Sprchová tyč „twingliss“,  
výška 600 mm, celokovová 

 

364980xxx3101

Hlavová sprcha, kruhová,  
∅ 306 mm 

 

3679810042301

Sprchovací hlavice MyTwin120,  
3 druhy proudu 

 

361982xxx3711

Připojení sprchové hadice „city“,  
77 mm, se zavdušňovacím ventilem, 

celokovový 

3639800041611

Sprchová tyč „twingliss“,  
výška 1100 mm, celokovová 

 

3649800044101

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sprchová tyč „citygliss“,  
výška 1030 mm 

 

3649800045001

Sprchové hadice, kovový vzhled,  
1250 mm / 1500 mm / 1800 mm 

 

3629800001201 / 3629800001301
362980xxx1401

Detailnější informace naleznete v technickém katalogu.
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POZNÁMKY
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VLASTNOSTI A VÝHODY 
PRODUKTŮ  
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SANITARY WARE
Výroba keramiky: 
Tradice a inovace

Základní keramická hmota se odedáv-
na vyráběla z přirozeně se vyskytujících 
surovin. Kaolin, hrnčířská hlína, živec 
a křemičitý písek tvoří základ pro nanej-
výš odolný a  tvrdý materiál – keramiku. 
Jednotlivé součásti tvarovatelného 
materiálu jsou u  společnosti LAUFEN 
speciální metodou slučovány, homoge-
nizovány a  v  dlouhotrvajícím procesu 
čištěny. Licí kal, výchozí slévatelný mate-
riál keramiky, je naléván do připravených 
sádrových forem nebo je tvarován 
procesem lití pod tlakem, metodou vy-
nalezenou společností LAUFEN.
Tvarovatelnost a  slévatelnost materi-
álu sice umožňuje velkou rozmanitost 
forem, znamená ale vždy výrobně tech-
nickou výzvu, zvláště při komplexní 
geometrii.

 

Usušené, již glazované polotovary se 
vypalují při teplotě až 1 240 °C. Tyto ex-
trémní teploty při vypalovacím postupu 
zajišťují kvalitním výrobkům LAUFEN 
vysoký stupeň tvrdosti a  odolnost 
proti opotřebení. Hladkým, snadno udr-
žovatelným povrchem glazury odpovídá 
keramika nejvyšším hygienickým po-
žadavkům – chemické kyseliny, ostrá 
čistidla nebo kyselina solná nemohou 
materiálu uškodit. Stálost vůči svět-
lu, mnohostrannost a  příjemný povrch 
dělají z keramiky materiál nejčastěji vyu-
žívaný pro výrobu kvalitních sanitárních 
objektů.

Špičkové 
recyklační 
vlastnosti

Keramika je nejstarší tvárný materiál, jaký 
lidstvo zná – a tvoří ji výhradně přírodní 
suroviny. Keramiku lze stoprocentně 
recyklovat a znovu používat jako drcený 
prášek při výrobě keramiky nebo jako 
cennou surovinu v jiných oborech.

Keramika nebo 
syntetický  

materiál

Keramika je v koupelně po stale-
tí osvědčeným tradičním materiálem 
– a má to svůj důvod. Materiál se osvěd-
čuje zejména v oblasti hygieny, 
délce životnosti, odolnosti a šetrnosti 
k  životnímu prostředí. K dostání jsou 
i  umyvadla z  plastových a minerál-
ních materiálů, které představují pro 
keramiku designovou výzvu. Společ-
nost LAUFEN je odedávna známá jako 
inovátor v sanitárním průmyslu a  neu-
stále pracuje na dalším vývoji materiálů 

Hygiena

Recyklace

Svoboda  
v designu

Integrace s koupelnou

Šetrnost  
k životnímu  
prostředí

Trvanlivost

Snadná  
údržba

Cena

Sanitární keramika
Minerální / Syntetický materiál
SaphirKeramik

a  výrobní techniky. Díky této snaze se 
podařilo vyvinout další keramické struk-
tury, které připouštějí menší toleranci 
a dovolují ještě přesnější poloměry rohů. 
Umyvadla zhotovená na  míru umožňují 
umístit keramiku do půdorysu koupelny 
s milimetrovou přesností.

 
 

Revoluce  
ve formálním  

jazyce  
keramiky

Inovativní a  velmi kvalitní směs Saphir-
Keramik dodává základnímu materiálu 
nevídané možnosti a univerzálnost, na-
víc umožňuje výjimečné tvarování. 
Technicky tak jsou možné poloměry 
okrajů 1– 2 mm. Tento nový typ kerami-
ky je o poznání tvrdší a má vyšší pevnost 
v  ohybu. LAUFEN proto dokáže vyrobit 
tenčí keramická tělesa, což snižuje hmot-
nost produktů a  také spotřebu surovin 
a  energie. SaphirKeramik nenahrazuje 
žádný ze stávajících materiálů; rozšiřuje 
škálu forem vyjádření přirozeného zá-
kladního materiálu.
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4 nm
12 nm

4000 nm

LAUFEN CLEAN COAT

LCC
 Laufen  

Clean Coat

Tato inovativní úprava keramického po-
vrchu vzniká nanesením sklovitého po-
vlaku z křemičité keramiky přes originální 
glazuru. LCC je extrémně tvrdou a vskut-
ku takřka ne zničitelnou a neoddělitelnou 
součástí ke ramického výrobku.

Výhody tohoto procesu: povrch LCC 
s drsností pouze 4 nm je prakticky 
zcela bez pórů. Díky této vlastnosti se 
na povrchu nemá jak zachytit vodní ká-
men, nečistoty ani bakterie – a pokud 
by k tomu přeci jen došlo, mnohem 
snáze je odstraníte. Jelikož povrchová 
úprava materiálu vykazuje vodu odpu-
zující efekt, částice nečistot se snadno 
spláchnou z povrchu pryč. Kromě toho 
se na povrch snáze nanášejí tekuté  
čisticí a dezinfekční prostředky, které 
tak mohou účinněji působit. 

Právě to je ideální řešení pro náročné 
požadavky každodenního čištění – na-
příklad v hotelech nebo nemocnicích – 
neboť povrchová úprava LCC znamená 
i to, že je sanitární keramika vysoce odol-
ná vůči agresivním čisticím prostředkům 
a chemikáliím. LCC zaručuje nej vyšší 
úroveň čistoty a hygieny v dlouhodobém 
horizontu. I po letech používání zůstává 
sanitární keramika hladká a lesklá jako 
krátce po zakoupení, ať se jedná o kou-
pelnu ve vaší domácnosti nebo veřej-
ných či poloveřejných prostorách.
 

Laufen Clean Coat LCC získala ocenění 
iF za design materiálu a byla nominová-
na na německou cenu za design German 
Design Award.

LAUFEN EasyFit

LAUFEN vyvinul revoluční systém uchy-
cení na zeď pro klozety, bidety a urinály. 
Upevňovací systém byl přihlášen k pa-
tentování. Laufen EasyFit není viditelný 
a montáž je snadná jak pro instalatéry, 
tak pro koncové uživatele. Na konco-
vé uživatele zapůsobí keramický klozet 
s perfektním povrchem, který se snad-
no čistí, protože se nečistoty nemají kam 
skrýt. Montážní techniky nadchne rych-
lý a intuitivní systém upevnění.

Zpomalovací  
sklápěcí systém

Díky praktickému zpomalovacímu 
sklápě cí mu systému se mnoho poklo-
pů klozetů uzavírá potichu a pomalu. 
K usnadnění čištění lze všechna se-
dátka LAUFEN sejmout jednoduchým 
pohybem ruky. Sedátka LAUFEN byla 
kompletně testována. Test zahrnuje 
50 000- násobné zvednutí a sklopeni 
poklopu.

Vario Outlet
 

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD STĚNY
PRO SVISLÝ ODPAD

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD STĚNY 
PRO SVISLÝ ODPAD

VODOROVNÝ ODPAD

Připojovací rozměry WC nejsou vždy 
stejné: připojení klozetu na stokovou síť 
usnadňuje VARIO odpad LAUFEN. Díky 
němu je možné zvolit vodorovný i svislý 
odpad se vzdáleností do 350 mm od stě-
ny (v případě plochého splachování) 
a 305 mm u hlubokého splachování.

Glaze

Ceramics
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Mísy bez  
oplachového  

kruhu

Většina WC mís Laufen je bez oplacho-
vého kruhu. Nečistoty a vodní kámen 
se tak nemají kde usadit. Inovativní 
výkonný splachovací systém zaručuje 
dokonalé spláchnutí jak na 6/3 litrů, tak 
na 4,5/3 litrů. Snadná údržba a prvo-
třídní hygiena jsou výhody veřejných 
i soukromých toalet.

Úsporné WC
Poslední generace úsporných kloze-
tů LAUFEN byla optimalizována tak, 
aby k  plnému spláchnutí postačova-
lo pouhých 4,5 litrů vody. V  porov-
nání s  dnešními systémy Dual-Flush 
6/3  litry mohou tyto modely zajistit 
značnou úsporu vody. Při průměrných 
pěti tisících spláchnutí klozetu ročně, 
může každoroční úspora vody dosáh-
nout nejméně šesti tisíc litrů, resp. více 
než 27 tisíc litrů v  případě, že uvažu-
jeme o  modelu se spotřebou 9 (nebo 
dokonce 12 litrů), které jsou dnes stále 
v  provozu. Klozety LAUFEN označené 
zeleným logem 4,5/3  l splňují nejen 
požadavky popisované harmonizova-
nou normou EN 997 pro výrobky třídy 1 
typ 5 a třídy 2 (s pokrytím celého území 
Evropy), ale dokonce i  velmi náročné 
požadavky australského standardu 
SAI/ Wels 4 Stars.
 

Označení European Water výrob-
ků Laufen je mimořádně spolehlivou 
a  transparentní cestou, jak spotřebite-
le i  specialisty informovat o  potenciál-
ních úsporách spotřeby vody. Klozety, 
nádržky a  urinály LAUFEN vyvíjíme tak, 
abychom vodou co nejvíce šetřili. Pro 
tento typ úsporných klozetů je nezbytné 
zajistit vhodný systém odpadu. V přípa-
dě omezení daných stávajícím systé-
mem odpadu nebo místními předpisy 

je možné klozety LAUFEN se zeleným 
logem 4,5/3 l splachovat i  standardním 
objemem 6 litrů vody viz níže.

Splachovací  
mechanismus

Srdcem každé nádržky firmy LAUFEN  
je splachovací mechanizmus. Kon-
struktéři švýcarského specialisty 
na koupelny se rozhodli překonat aktuál-
ně platné standardy, a postavili tak svůj 
rozsáhlý vývojový program na nejvyš-
ších měřítkách kvality. 

To dokládají i získaná osvědčení, jako 
např. LGA nebo Q Plus. Cílem vývo-
je bylo mj. zajistit, aby splachovací 
mechanizmy vyhověly budoucím ná-
rokům a současně zaručovaly úplnou 
zpětnou kompatibilitu. Výměnu „staré-
ho za nové“ proto instalatér zvládne bez 
nejmenších potíží. Zárukou flexibility 
jsou i různé možnosti přívodu vody díky 
variantnímu připojení z boku, ze zadní 
strany nebo ze spodu. 

Srdcem každé nádrže LAUFEN je spla-
chovací mechanizmus. O důrazu na ka-
ždý detail svědčí elegantní nezávislá 
konstrukce splachovacího tlačítka 
s chromovou úpravou. Kompletní spla-
chovací mechanizmy se vyrábí v zemích 
EU. Logistika náhradních dílů a servis je 
plně v kompetenci společnosti LAUFEN.

HiJet WC:
Celá mísa je opláchnuta 
prostřednicvím otvorů 
ve splachovacím kruhu

Přídavná tryska v přední části 
mísy popohání splachovaný 
obsah do sifonu a kanalizace

Splachovaný 
materiál

Zápachová uzavírka
= vodní hladina

Voda ze zadní trysky 
odvádí splachovaný 

materiál do sifonu

Klozet HiJet je nový typ klozetu s nej-
výkonnějším splachováním 4,5 a 6 litrů. 
Tento jedinečný model sjednocuje nor-
my z celého světa. Testy maximální 
výkonnosti prokázaly připravenost 
toho to výkonného klozetu pro všech-
ny budoucí normy. Již dnes dosahuje 
vynikajících výsledků splachování ob-
jemy s 2–3 litry, pokud je k tomuto účelu 
navržen i odpadní systém, k němuž je 
připojen. 

Inteligentní  
řídicí systém
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Inteligentní řídící systém nabízí více 
režimů a může splachovat po každém 
uživateli nebo v definovaných interva-
lech a to různými objemy vody, v rozmezí 
0,5 až 3 litrů. Při dlouhodobém nepo-
užívání se standardně z hygienických 
důvodů provede spláchnutí každých 
24 hodin. Integrovaná ochrana proti 
přetečení zvyšuje bezpečnost v přípa-
dě ucpání odpadu.

Hybridní režim
Jakmile je detekováno použití urinálu, 
dojde ke spláchnutí dle předdefinova-
ného intervalu. Interval spláchnutí lze 
programovat v šesti krocích. Každému 
intervalu je přiřazen určitý objem vody.

Urinál s 0 litry

Urinál LAUFEN LEMA s 0 litry šetří  
vodu a peníze. Funguje bez vody 
a k uzavření odtoku není nutné uza-
vření vody či přerušení elektřiny. Plyny 
z kanalizace jsou blokovány samotnou 
močí. Tento „uzávěr“ je v chemii znám 
jako Erlenmeyerova baňka.

LEMA 0-LITER-URINAL  
ŠETŘÍ VODU A NÁKLADY

Keramika  
na míru

Mnoho velkých umyvadel LAUFEN na-
bízí možnost zhotovení na míru přímo 
v továrně a lze ji tak integrovat přímo 
do půdorysu koupelny. Keramiku lze na-
víc zkrátit řezáním – dokonce i šikmo.

Protihluková 
sada

Koupelna je vnímána jako soukromý 
prostor. LAUFEN nabízí protihlukové 
vyrovnávací pásky, tvořené zvláštními 
pěnovými a  pryžovými prvky pro umy-
vadla a  nástěnné klozety. Tyto prvky 
značně omezují hladinu hluku způsobe-
ného používáním klozetu. V  závislosti 
na  konstrukční situaci lze zvuk potlačit 
až o  9 decibelů, což znamená téměř 
o  polovinu. Tato páska byla testována 
dle norem SIA 181 a  DIN 4109 a  má 
osvědčení společnosti Fraunhofer.
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Materiály van 
a sprchových 

vaniček

Výběr povrchu vany závisí na individuál-
ním způsobu použití a osobní preferenci. 
LAUFEN proto přichází s nabídkou tří 
různých materiálů.

Sentec
Ve  vaně s  povrchem solid surface 
Sentec si budete připadat jako v  pří-
rodní nádrži. Díky vysokému obsahu 
minerálních částic je povrch na  omak 
hladký. Tento nový materiál také přináší 
neuvěřitelnou svobodu designu: vyro-
bit lze téměř libovolný tvar – od  velmi 
organických až po velmi přímé a archi-
tektonické. Neporézní povrch materiálu 
je hygienický, trvanlivý, odolný proti UV 
záření, poškrábání a snadno se čistí.

Ocel
Vany a sprchové vaničky ze smaltova-
né oceli jsou hygienické, odolné proti 
kyselinám, poškrábání, úderům i oděru. 
Ocelové vany LAUFEN se vyrábějí z 3 
a 3,5 mm smaltované oceli a udržují si 
extrémně stabilní tvar. Jsou opatřeny 
povrchovou úpravou Antislip a zvuko-
vou izolací.

Akrylát
Vany a sprchové vaničky se vyznačují 
dobrými izolačními schopnostmi ma-
teriálu a teplým povrchem. Společně 
s vanovým nosičem z tuhé lehčené 
hmoty si v nich voda na koupání udržuje 
stálou teplotu. Sanitární akrylát LAUFEN 
si udržuje stálou barvu a je snadno udr-
žovatelný.

Marbond
Marbond je kompozitní materiál ze dvou 
vrstev, které jsou vzájemně velmi dobře 
spojeny. Základ je tvořen vysoce kvalit-
ním minerálním materiálem a na povrchu 
je akrylová vrstva o tloušťce dvou mili-
metrů. Marbond je hygienický, snadno 
se čistí, vyhovuje normě teplotní odol-
nosti EN263 a je protiskluzový (třída C).

Whirlpool
Vany s  whirl systémem – wellness 
v  koupelně: LAUFEN kombinuje stimu-
lující sílu vody, vzduchu a  podvodního 
světla pro oživující masáže v  prostředí 
domova. Potěšení smyslů – v  napros-
tém soukromí.

LAUFEN doporučuje, abyste při objed-
nání systému vzduchové a vodní masá-
že vždy objednali vanu s  akrylátovými 
panely nebo instalovali stěnový vyjíma-
telný panel umožňující údržbu. Pokud 
se nelze zazdění vany vyhnout, naplá-
nujte velká kontrolní dvířka minimálního 
rozměru 50 x 50 cm, umožňující pří-
stup k technickému vybavení. Je nutno 
instalovat další ventilační mřížku.

Vzduchové trysky

Až 90 trysek umístěných na  dně vany 
účinně a  stejnoměrně stimuluje tělo. 
Výstupy jsou umístěny v  rovině se 
dnem vany, a  neruší tak požitek z  bub-
linek. Ostře ozonizovaný teplý vzduch 
je do vody vháněn vzduchovými kanály 
pod dnem vany. Systém se sám vysuší, 
je tedy naprosto hygienický a nenároč-
ný na údržbu.

Osvětlení

Barevné osvětlení je potěšením pro 
všechny smysly. LAUFEN nabízí dva 
typy osvětlení: podvodní svítidla s LED 
páskem s LED diodami nebo diodami 
v přepadovém otvoru (nainstalováno 
ve vanách Kartell by LAUFEN), přičemž 
vytvářejí uvolňující atmosféru. Barvy LED 
osvětlení se obvykle plynule mění, ale 
senzorovými ovládacími tlačítky nebo 
dálkovým ovladačem lze nastavit osvět-
lení jednobarevné.

Sensory
Wellness funkce van s  whirl sys-
témem LAUFEN je možné ovládat 
i  prostřednictvím citlivých dotyko-
vých senzorů na  okraji vany. Jsou 
odolné proti poškrábání a nenároč-
né na  čištění. Nic tedy nenarušuje 
estetiku vany.

WELLNESS
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Styroporový 
nosič

Správně instalovaná a uspořádaná kou-
pelna vytváří harmonickou atmosféru. 
LAUFEN nabízí vhodný styroporový no-
sič pro každou zápustnou vanu (kromě 
van se systémem vzduchové a vodní 
masáže). Tyto nosiče nesmírně zjedno-
dušují osazení vany. Práce je rychlejší, 
čistější a není nutné žádné zdění. Ob-
kládání je díky těmto pomocníkům také 
mnohem snadnější.

Instalační sada

Instalační sada LAUFEN z tuhé lehčené 
hmoty umožňuje zabudování sprcho-
vých vaniček do stejné úrovně se zemí. 
Zajištěna je tak jejich zvuková a tepel-
ná izolace. Ochranná páska po obvodu 
trvale a  bezpečně zabraňuje vtékání 
vody mezi dlaždice a sprchovou vanič-
ku.

Vany a  sprchové vaničky LAUFEN 
odpovídají platným evropským stan-
dardům a  jsou testovány nezávislým 
kontrolním ústavem LGA Quali Test 
GmbH. Jejich výroba je pečlivě kon-
trolována.

Sady pro 
zvukovou izolaci

Sady pro zvukovou izolaci LAUFEN pro 
vany a sprchové vaničky snižují přenos 
zvuku do  sousedních místností, a  tím 
pečují o  bezstarostné koupání v  klidu 
a  soukromí. Nezávisle na  stavebních 
podmínkách lze dosáhnout snížení 
o  10, někdy dokonce až o  16 deci-
belů, přičemž již 10 decibelů zname-
ná snížení intenzity slyšitelných zvuků 
na polovinu. Sady pro zvukovou izolaci 
LAUFEN jsou testovány podle SIA 181 
a DIN 4109 a certifikovány společností 
Fraunhofer.

Antislip

Antislip je povrchový povlak, který se 
nanáší před glazováním či smaltová-
ním a  následně se vypaluje, čímž se 
optimálně spojí se strukturou povrchu. 
Vrstva vykazuje vysokou stabilitu a  je 
rovněž snadno čistitelná a odolná proti 
kyselinám i  oděru. Antislip je testován 
podle německé průmyslové normy DIN 
51097 a  disponuje nadprůměrnými 
protiskluzovými vlastnostmi. Sprchové 
vaničky LAUFEN jsou příjemné pro 
pokožku – s Antislipem i bez něj.
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Zásuvkové 
organizéry

Organizéry v zásuvkách koupelnového 
nábytku ILBAGNOALESSI One se starají 
o pořádek a zabraňují chaosu, který na-
stane rychlým zavřením zásuvky.

Softclose

Nemusíte bouchat dveřmi: Softclose  
LAUFEN ručí za tlumené a měkké zaví-
rání dvířek nábytku a zásuvek. Systém 
Softclose je standardně instalován 
do veškerého nábytku LAUFEN. Kvalita 
je vidět, ne slyšet.

Povrch nábytku

Povrch nábytku v koupelně je vysta-
ven různým klimatickým podmínkám.  
LAUFEN nabízí povrchové varianty, 
z nichž všechny byly optimalizovány 
pro mnohé účely použití a poskytují zá-
ruku dlouhé životnosti.

Dýha z pravého dřeva
Ušlechtilé dřevěné dýhy propůjčují  
vzhled a strukturu pravého dřeva. Kou-
pel tak povyšuji na oázu klidu uprostřed 
lesa. Jsou rezistentní proti vlhkosti  
a vybaveny zesílenými hranami, díky 
čemuž vykazují odolnost proti nárazům. 
Tyto dýhy z pravého dřeva se použí-
vají mimo jiné u designových řad Lb3,  
PALOMBA COLLECTION (dub a maka-
sar) a ILBAGNOALESSI One‚ Noce 
Canaletto.

HPL
HPL (vysokotlaký laminát) povrch je 
mimořádně trvanlivý. Snadno se udr-
žuje a čistí, je odolný proti světlu. Je 
bez zápachu a rezistentní vůči alkoholu,  
organickým rozpouštědlům a vodě. HPL 
je využit u řady SPACE.

 

Lakovaný povrch nábytku
Klasické lakování s vysokým leskem 
pomocí voděodolných dvousložko-
vých laků nabízí dokonalý povrch bez 
nerovností a velkou rozmanitost barev. 
LAUFEN používá lakovaný povrch mimo 
jiné u designové řady ILBAGNO ALESSI 
ONE. Navíc nabízí 39 doplňkových 
zvláštních laků pro nábytkové řady 
Case, Base, Space a LAUFEN Pro.

Fóliová vrstva
Hrana se potáhne vrstvou fólie, a tím 
se vytvoří bezespárový povrch ná-
bytku odolný proti vodě. Nábytek tak 
zůstává rezistentní proti poškrábání 
a nebledne na světle. Díky své flexibi-
litě je fólie velmi tvárná. Fóliové vrstvy 
používá LAUFEN pro řady LAUFEN PRO,  
MODERNA PLUS a CASE.

NÁBYTEK
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1

2

3D upevňovací 
systém

Komfort až do detailu: Díky flexibil-
ně nastavitelnému 3D upevňovacímu 
systému je nástěnná montáž nábytku 
LAUFEN nekomplikovaná a rychlá.

Místo šetřící 
sifon

Nábytek LAUFEN pod umyvadla je ex-
kluzivně vybaven novým sifónem, který 
šetří místo (1). Díky němu jsou výřezy 
v zásuvkách zbytečné (2) a vy získáte 
cenný úložný vnitřní prostor.

Světlo 
v koupelně

Světlo v koupelně – pro koupel ve svět-
le: Světelná zrcadla a zrcadlové skříňky 
LAUFEN nabízejí mnoho individuálních 
možností osvětlení. Od integrovaného 
LED světla (1) přes osvětlení skleněných 
hran (3) polic ve skříňkách a nepřímé 
světlo (2) pro osvětlení místnosti až 
po optimální užitkové světlo přímo před 
zrcadlem pro líčení nebo holení. 

Senzorový 
spínač

Na přání LAUFEN u zrcadel Case nabí-
zí integrovaný bezdotykový senzorový 
spínač pro zrcadlové osvětlení. Světlo 
rozsvítíte pouhým přiblížením ruky a ne-
musíte se zrcadla ani dotknout.

OSVĚTLENÍ A ZRCADLA
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*

38° – 48°C

podobě. Podomítkové termostatic-
ké baterie nabízejí stejné pohodlí 
jako verze s tradičním způsobem in-
stalace. Díky podomítkovému těle-
su Simibox zde navíc můžete celou 
sestavu ukrýt do zdi. Ušetříte místo 
a zajistíte elegantní a stylový vzhled, 
sladěný s designem celé koupelny.

Zaměřeno na přesné nastavení 
teploty vody

Jednoduše nastavte požadovaný počet 
stupňů a vychutnejte si sprchu o teplotě, 
která vám vyhovuje. Další bezpečnostní 
funkce: dětská pojistka v podobě tlačítka 
omezuje maximální teplotu na  38 °C. 
Chcete-li vodu teplejší, je nutné tlačítko 
stisknout za současného otáčení.

Úsporně – ta nejjemnější regulace 
průtoku

Ovládejte velikost průtoku lehkým 
pohybem ruky. Ještě více vody snadno 
ušetříte s  tlačítkem Eco. Stiskem 
stop-tlačítka pak úsporný režim vypnete 
a voda opět poteče plným proudem.

Funkce  
Eco & Eco+

 
Zapojte se také do šetření vodou a ener-
giemi: i malé změny mohou mít velký do-
pad. Similor se dlouhodobě zasazuje 
o ekologické využívání zdrojů. Například 
prostřednictvím revolučních technic-
kých řešení, k nimž se řadí ovládací kar-
tuše Ecototal s  integrovaným bloková-
ním množství horké vody, poprvé 
představené v  roce 1999, nebo funkce 
Eco a Eco+ pro úsporu vody a energie, 
nově uvedené na  trh v  roce 2015. Díky 
novým funkcím Eco můžete snadno 
omezit spotřebu vody i  energie, a  tak 
trochu přispět k ochraně životního pro-
středí. Např. vodovodní baterie s  funkcí 
Eco+ zabraňuji nechtěnému spuštění 
horké vody – pokud je páka ve  výchozí 
středové poloze, vytéká pouze studená 
voda. 
Vodovodní baterie s  funkcí Eco se kro-
mě toho chovají jako standardní směšo-
vací baterie, ale s omezovačem teploty 
a  průtoku, čímž se zamezuje zbytečné-
mu plýtvaní.

Funkce Eco

• Chytré a smysluplné řešení pro úsporu 
zdrojů v domácnostech

• Snížení spotřeby vody a energie o 30 % 
díky úspornému omezovači průtoku 
(technologie FlowControl) a teploty

• Dlouhodobá životnost a nízké nároky 
na údržbu

Další výhoda Eco+

•  Zabraňuje nechtěnému spuštění horké 
vody: pokud je páka ve výchozí středo-
vé poloze, vytéká pouze studená voda 
(technologie „studeného startu“) 

Omezovač průtoku 
(technologie FlowControl)

• Omezovač průtoku při ovládání vyvíjí 
odpor

• Po překročení určité meze přestává 
omezovač působit a začne vytékat 
plný objem vody

Termostatická 
funkce

Komu by to neznělo povědomě? La-
borování s  kohoutky, aby teplota před  
sprchováním nebo koupelí byla tak ako-
rát. Odpovědí jsou naše intuitivní a  vy-
soce přesné směšovací baterie s  ter-
mostatickou funkcí.

Praktické provedení – inteligentní 
technologie, na první pohled 
neviditelná

Termostatické směšovací baterie nové 
generace umožňují regulovat teplotu 
i průtok na jedné straně. Pozoruhodná je 
i vnitřní konstrukce. Termostatické smě-
šovací baterie mají integrovanou bez-
pečnostní pojistku: v  pří padě přerušení 
dodávky studené vody se automaticky 
zastaví i přívod vody horké. A díky kvalit-
ní izolaci potrubí horké vody se tělo ba-
terie nadměrně nezahřívá.

Úspora místa – podomítkové termo-
statické baterie ARWA-TWINTHERM 
a ARWA-CITYTHERM

Výjimečná technologie termosta-
tických baterií v  té nejkompaktnější 

VODOVODNÍ BATERIE
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Sprchové sestavy

Sprchové sestavy nové generace na-
bízejí celou řadu výhod pro jedinečný 
požitek ze sprchování: od  jednodu-
chého designu až po  různá nastavení 
a funkce.

Tenká a jednoduchá hlavová sprcha 
s dešťovým efektem

ø 300 mm nebo 300 x 300 mm, hloubka 
2 mm, chromová nerez ocel, okamžité 
vypnutí vody bez odkapávání. Rameno  
sprchové hlavice lze aretovat a vodorov-
ně otáčet v rozsahu ±60°.

Montáž na zeď s možností jemné 
korekce  

Montážní držák sprchové tyče slouží 
i k vedení vody; po instalaci můžete pro-
vést jemnou korekci:
– výšková a vodorovná korekce ±5 mm
– korekce hloubky -7 mm až +10 mm

Součastí nabídky pohodlné ruční 
sprchy MyTwin a MyCity

Luxusní ruční sprchy se třemi funkcemi 
a přepínáním SmartSelect.

K  příjemnému prožitku jemného spr-
chování přispívá i  zabudovaná funkce 
mísení vody se vzduchem. Díky tech-
nologii RubiClean můžete snadno 
a rychle odstranit prstem zbytky vodní-
ho kamene, čímž zajistíte hladké fungo-
vání tohoto výrobku po mnoho let.

Chytré technologie

Moderní technologie ručních sprch 
Arwa nabízejí ještě něco navíc. Všech-
ny ruční sprchy jsou vybaveny omezo-
vačem průtoku „Ecochoice“. Ten zajiš-
ťuje maximální velikost průtoku 5,7 l/
min, a pyšní se tak energetickou znám-
kou „A“. Pokud by uživatel upřednost-
ňoval vyšší průtok na úrovni 11,3 l/min, 
může tento omezovač ručně odmonto-
vat. Zvláštní pozornost byla věnována 
i  volbě použitých materiálů. Všechny 
komponenty sloužící k vedení vody jsou 
vyrobeny z kvalitních materiálů splňují-
cích přísné předpisy pro pitnou vodu. 
Díky chytré technologii se vnitřní části 
ruční sprchy nezahřívají, což vás bez-
pečně ochrání před opařením.

Snadná výšková nastavení ruční sprchy

Výškově nastavitelný držák: jednodu-
še stiskněte postranní tlačítko, upravte 
výšku, uvolněte a  sprcha bezpečně drží 
na místě.

Ovládání teploty jednou rukou

Ovládání teploty a průtoku na jedné stra-
ně. Mimořádně užitečné: díky chytrému 
řešení cirkulace vody se těleso baterie 
nadměrně nezahřívá.

Nenápadný přepínač

Jednoduchý a nenápadný přepínač pod 
vodovodní baterií umožňuje snadno pře-
pínat mezi ruční a hlavovou sprchou.

Ruční sprchy 
MyTwin a MyCity – 
Design s pečlivým 
důrazem na každý 

detail
Pohodlí podepřené skutečným požitkem

Ruční sprchy LAUFEN nejenže skvěle 
vypadají, ale navíc jsou i chytré. Sprchy 
120 mm nabízejí dešťový efekt, masáž-
ní funkci i kombinaci obou zmiňovaných 
funkcí („MixedSpray“). Stačí lehce stisk-
nout tlačítko SmartSelect a  sprcha se 
pohodlně přepne mezi jemným efek-
tem deště a mocnou vodní masáží.

Sprcha SmartSelect

Sprcha s dešťovým efektem

Kombinovaná sprcha

Masážní sprcha
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LAUFEN nabízí širokou škálu barev matného povrchu 
spolu s dalšími standardními dekory nábytkových řad 
LAUFEN Pro, Base, Space a Case: 39 barevných tónů 
speciálně vytvořených pro LAUFEN dokonale sladí  
váš koupelnový nábytek s designem vaší koupelny.

4 sta
ndardní dekory (příklad LAUFEN PRO) 

.463 bílá/.475 bílá lesk

.423  wenge .480 grafit

.479 světlý dub
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BARVY DISKŮ  BARVY PŘÍSLUŠENSTVÍ BARVY DRŽÁKU NA RUČNÍK CASE

 .081  .082   .081  .082  .104 
jantar oranžová  jantar  oranžová Eloxovaný hliník

 .084  .085   .083   .084  .105  
transparentní  smoky grey  modrá transparentní Světlý hliník

   .085  .086   .106  
  smoky grey chrom Tmavý hliník

    .087  .089  
  imitace zlata měď 

   .090  .091  
  bílá černá 

   .092  .093  
  zelená růžová 

PŘEHLED BAREV NÁBYTKU

PŘEHLED BAREV WELLNESS / PŘÍSLUŠENSTVÍ

ILBAGNOALESSI ONE

 .630  .631 
Noce Canaletto bílá lesk

PALOMBA COLLECTION

 .220  .222  .223
bílá mat Dřevodekor tmavá třešeň stone grey

Barvy otevřených skříněk

 .220   .223   .224
bílá stone grey  modrá

Barvy zadních stěn  

 .200   .222  .226  .227
zrcadlo Dřevodekor tmavá třešeň oranžová červená

KARTELL BY LAUFEN

 .640   .631  .633  .634
bílá mat bílá lesk černá lesk šedá mat

 .635   .641   .642
oranžová lesk oblázkově šedá  břidlicově šedá

INO 

 .170   .171
bílá mat  tmavý ořech

LAUFEN PRO S
 

 .463   .475  .423  .479
bílá mat  bílá lesk wenge světlý dub

 .480   .999
grafit mat multicolor

LAUFEN PRO A + B

 .463   .475  .423  .999
bílá mat bílá lesk wenge multicolor

BOUTIQUE

 .250   .251
světlý dub tmavý dub

CASE 

 .463   .475  .519
bílá mat bílá lesk vápněný dub

 .548   .999
antracitový dub  multicolor

CASE UMYVADLOVÉ DESKY

 .463  .519   .548
bílá mat vápněný dub antracitový dub 
  

SPACE / SPACE PRO VAL

 .100  .101   .103  .999
bílá mat světlý ořech tmavý jilm multicolor

BASE

 .260  .261   .262   .263
bílá mat bílá lesk světlý jilm  tmavý jilm

 .M01  .M36  .999
ústřicově bílá šedá traffic  multicolor

LAUFEN SOLUTIONS MARBOND LAUFEN SOLUTIONS LAUFEN PRO / PALLADIUM / MERANO

 .000  .035   .000  .000   .600 
bílá světlá slonovina bílá bílá bílá antislip

Všechny barvy nejsou dostupné pro všechny produk-
ty. Více informací najdete v technickém katalogu nebo 
na laufen.cz.
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Je možné, že ne všechny produkty, 
rozměry a barvy jsou dostupné 
ve všech zemích. Nejpřesnější údaje 
o dostupnosti uvádí ceník místní 
pobočky společnosti LAUFEN/ROCA.
Mohou se lišit i dodací lhůty.
 
Uvedené barvy nemusí být identické 
se vzhledem skutečného výrobku.

Fotografie koupelen v tomto katalogu 
jsou pouze ilustrativní a nezohledňují 
všechny technické požadavky.
Vyobrazené dekorace nejsou součástí 
naší produktové nabídky.

Vyhrazujeme si právo změny specifikací 
bez předchozího upozornění. Aktuální 
údaje najdete na našich webových 
stránkách www.laufen.cz.
Design je chráněn autorskými právy.

Vytištěno na certifikovaném papíru 
z trvale udržitelných lesů.

PŘEHLED BAREV KERAMIKY
PALOMBA COLLECTION /  
LIVING SAPHIRKERAMIK /  
LAUFEN PRO / LAUFEN PRO S

 .000 bílá

 .400 bílá LCC (Laufen Clean Coat) 

KARTELL BY LAUFEN

 .000 bílá

 .400 bílá LCC (Laufen Clean Coat) 

 .757 bílá mat

 .759 šedá mat

 .020 černá lesk

ILBAGNOALESSI ONE

 .400 bílá LCC (Laufen Clean Coat)

 .000 bílá (pro příslušenství )

LIVING SQUARE / LIVING CITY /  
PALACE / LB3 

 .000 bílá

FLORAKIDS

 .000 bílá

 .062 bílá / červená

 .072 bílá / zelená

SONAR / VAL / INO
 

 .000 bílá

 .400 bílá LCC (Laufen Clean Coat)  

 .757 bílá mat

LAUFEN PRO A + B
 

 .000 bílá

 .400 bílá LCC (Laufen Clean Coat) 

 .018 Bahama béžová

 .037 Manhattan

 .049 Pergamon

CLEANET RIVA

 .400 bílá LCC (Laufen Clean Coat) 

 .757 bílá mat

FOTOGRAFIE

SONAR
Six & Five

ILBAGNOALESSI ONE
Fabrizio Bergamo, Giuseppe Pino,  
Maurizio Marcato

PALOMBA COLLECTION
Adriano Brusaferri, Max Majola,
Carlo Ciraudo, Maurizio Marcato, 
Luca Fregoso, Max Zambelli

KARTELL BY LAUFEN
Max Zambelli Adriano Brusaferri

LIVING
Max Zambelli, Christoph Kern, 
Maurizio Marcato, Studio Casa

VAL
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

INO
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

PALACE
Studio Casa

LAUFEN PRO
Max Zambelli, Christoph Kern, 
Maurizio Marcato, Studio Casa

CLEANET RIVA
François Halard, Max Zambelli

FLORAKIDS
Maurizio Marcato 

CASE
Max Zambelli, Andrea Pitari

SPACE
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

BOUTIQUE
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

BASE
Max Zambelli

ANTERO
Adriano Brusaferri

Ne všechny barvy jsou dostupné pro všechny modely. 
Více podrobnosti viz technický katalog nebo laufen.cz
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PŘEHLED MOŽNOSTÍ KERAMIKY

Možnosti pro umyvadla

.104  jeden otvor pro baterii,  
středový

.105 jeden otvor pro baterii, vlevo

.106 jeden otvor pro baterii, vpravo

.107 dva otvory pro baterii

.108 tři otvory pro baterii

.109 bez otvoru pro baterii

.111  jeden otvor pro baterii,  
bez přepadu

.112  bez otvoru pro baterii,  
bez přepadu

.113  jeden otvor pro baterii,  
bez přepadu, vlevo

.114  jeden otvor pro baterii,  
bez přepadu, vpravo

.135   jeden otvor pro baterii,  
řezatelný na jedné straně

.136   tři otvory pro baterii US/CAN, 
rozteč 8 palců

.142  bez otvoru pro baterii,  
bez přepadu, bez otevřeného 
odtoku

.147   jeden otvor pro baterii,  
řezatelné na obou stranách

.155  vnější povrch glazovaný

.156  jeden otvor pro baterii,  
bez přepadu, bez otevřeného 
odtoku

.158   tři otvory pro baterii,  
bez přepadu

.814   jeden otvor pro baterii,  
jeden otvor vpravo

.815   jeden otvor pro baterii, jeden 
otvor vpravo, bez přepadu

Možnosti pro bidety

.302  jeden otvor pro baterii  
uprostřed, bez bočních otvorů 
pro spodní přívod vody

.304  jeden otvor pro baterii  
uprostřed, s bočními otvory  
pro spodní přívod vody

OZNAČENÍ OTVORŮ PRO BATERII

  = bez otvoru pro baterii

  = s jedním otvorem pro baterii

  = se dvěma otvory pro baterii

  = se třemi otvory pro baterii
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www.laufen.com
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www.facebook.com/laufenbathrooms 

www.twitter.com/laufenbathrooms 
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Informace a služby zákazníkům
I.P. Pavlova 5

+420 296 337 701
prague.gallery@cz.laufen.com

www.praguegallery.cz

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2
www.laufen.cz


