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VANY

Vany, volně stojící

IlBagnoAlessi One
2030 × 1020 mm

IlBagnoAlessi dOt
1900 × 900 mm

Palomba Collection
1800 × 900 mm

Vany, vestavné verze

IlBagnoAlessi One
2030 × 1095 mm

IlBagnoAlessi dOt
1900 × 900 mm

Mylife
1850 × 850 mm

Form by Laufen
1800 × 800 mm

Vany, obdélníkové

IlBagnoAlessi dOt
1900 × 900 mm

Living by Laufen
1700 × 750 mm
1800 × 800 mm

Vienna
1800 × 850 mm

Form by Laufen
1700 × 750 mm

Laufen pro
1800 × 800 mm

Laufen pro
1600 × 700 mm
1700 × 700 mm
1700 × 750 mm

Vany, oválné nebo asymetrické

IlBagnoAlessi One
2030 × 1020 mm

Palomba Collection
1800 × 900 mm

Palomba Collection
1800 × 800/630 mm

Vienna
1800 × 850 mm

VANY

SPRCHOVÉ VANIČKY, SPRCHOVÉ KOUTY

Sprchové vaničky, sanitární akrylát

Palomba Collection
900 × 900 mm

Living by Laufen
800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm

Palomba Collection
1200 × 800 mm

Living by Laufen
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm

Sprchové vaničky, keramika

IlBagnoAlessi One
1200 × 800 mm

IlBagnoAlessi One
1200 × 800 mm

IlBagnoAlessi One
900 × 900 mm

Merano
800 × 800 mm
900 × 900 mm

Merano
900 × 750 mm
1100 × 750 mm
1200 × 800 mm

Merano
800 × 800 mm
900 × 900 mm

Sprchový kout s vaničkou a konstrukcí

IlBagnoAlessi dOt
1200 × 900 mm
1500 × 1000 mm

IlBagnoAlessi dOt
1200 × 900 mm
1500 × 1000 mm

IlBagnoAlessi dOt
1200 × 900 mm
1500 × 1000 mm

Vany, rohové modely

IlBagnoAlessi dOt
1900 × 900 mm
pravý

IlBagnoAlessi dOt
1900 × 900 mm
levý Living by Laufen

1500 × 1500 mm

Form by Laufen
1800 × 800 mm
levý

Form by Laufen
1800 × 800 mm
pravý

Vienna
1800 × 850 mm
levý nebo pravý
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VANY
Ocelové vany a sprchové vaničky Laufen se vyrábějí v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy. 
Jsou zhotoveny z nejkvalitnější oceli a smaltu o tloušťce 3 a 3,5 mm. Dokonale se hodí do světa koupání. 
Moderní design se pojí s požadavkem stálosti a dlouhé životnosti a splňuje i kritéria související se snadnou 
údržbou, hygieničností, odolností vůči kyselému prostředí, poškrábání, nárazu a abrazivitou.

22510.0

Ocelová vana, 180 × 80 cm

22510.2

Ocelová vana, 180 × 80 cm,

s madly

22511.0

Ocelová vana, 170 × 75 cm

22511.2

Ocelová vana, 170 × 75 cm,

s madly

22513.0

Ocelová vana, 170 × 75 cm 

3,5 mm

3 mm

 A B C

22512.0 1700 1550 1277

82514.0 1600 1450 1177

 A B C D  E H
21501.1 800 800 690 690  90 65
21501.2 900 900 790 790  90 65
21501.3 900 750 800 650  90 65

21502.1 800 800 690 690  52 160
21502.2 900 900 790 790  52 160
21502.3 900 750 800 650  52 160

Praktická volba vany palladium – 

integrovaná madla pro váš vyšší komfort.

Volba ještě větší bezpečnosti varianta 

s protiskluzovou úpravou Antislip.

MAGNISPALLADIUM PLATINALANTHA

Barvy van a sprchových vaniček

000 Bílá

600 Bílá s úpravou Antislip

Všechny ocelové vany Laufen jsou vybaveny protihlukovou izolací.

3,5 mm 3,5 mm

22512.0

Ocelová vana, 170 × 70 cm

22514.0

Ocelová vana, 160 × 70 cm

Ocelové sprchové vaničky
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Čak i ukoliko to uglavnom ne primjećujemo: veliki dio života provodimo u kupaonici. Zbog toga to mjesto kamo 

se povlačimo kako bismo se opustili i oporavili od stresova i napetosti svakodnevnoga života zaslužuje dašak 

posebne atmosfere. Odgovarajući skladni namještaj za kupaonice u paletama Case i CasePlus udovoljava 

najvišim estetskim i standardima funkcionalnosti – kako biste mogli još potpunije uživati u tim za vas vrijednim 

i posebnim trenutcima koje provodite u vašoj kupaonici.

Čeprav tega ne opazimo pogosto, preživimo veliko časa v kopalnici. Ravno zato si ta prostor, v katerega se za-

tekamo k počitku in okrevanju od vsakodnevnih naporov, zasluži poseben pridih. Kopalniško pohištvo, ki ustvari 

določeno harmonijo, predvsem pri programih Case in CasePlus, se izjemno dobro vključuje v prostor in poskrbi 

za estetiko ter funkcionalnost – ravno zato pa lahko še intenzivneje uživate v posebnih trenutkih, ki jih preživite 

v kopalnici.

SVAKODNEVNE TRENUTKE PRETVORITE U SASVIM 
NOVO ISKUSTVO

NAJ VSAKDAN POSTANE NOVO DOŽIVETJEKLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Laufen solutions
Koupelny jsou tak osobité, jako jsou lidé, kteří v nich pobývají. Nabízejí odpočinek a relaxaci v mnoha tvarech a veli-
kostech. Některé jsou geometrické a praktické, jiné jsou okouzlující díky neobvyklým a fascinujícím liniím. LAUFEN 
uvádí řadu sprchových vaniček a van pro každý typ koupelny, které vás jednoduše zvou, abyste vstoupili a uvolnili 
se. Laufen solutions jsou chytře a přitažlivě navržené sprchové vaničky a vany, které jsou perfektně kombinovatelné 
s koupelnovou keramikou a nábytkem LAUFEN. Jedno jméno, jeden příslib: Laufen solutions.

Kúpeľne sú svojrázne rovnako, ako ľudia, ktorí v nich zotrvávajú. V rozličných tvaroch a rozmeroch ponúkajú oddych 
a uvoľnenie. Niektoré sú geometrické a praktické, iné sú očarujúce a prichádzajú v pozoruhodných a fascinujúcich 
obrysoch. LAUFEN uvádza sortiment sprchových vaničiek a kúpeľňových vaní pre všetky typy kúpeľní, ktoré vás 
jednoducho zvádzajú k vstupu a uvoľneniu. Laufen solutions sú rozumne a atraktívne navrhované sprchové vaničky 
a kúpeľňové vane, ktoré môžu byť dokonale kombinovatelné s LAUFEN kúpeľňovou keramikou a nábytkom. Jedno 
meno, jeden sľub: Laufen solutions.

Kupaonice su zasebne poput ljudi koji ih koriste. Korisnicima nude odmor i opuštanje u obilju oblika i veličina. Neke 
su praktične i geometrijskog oblika, dok su druge privlačne iako su neobičnih i iznenađujućih oblika. LAUFEN donosi 
široki raspon tuš-kada i kada za svaku vrstu kupaonice koje vas jednostavno mame kako biste ih iskušali i opustili 
se. Laufen solutions domišljato su i privlačno dizajnirane tuš-kade i kade koje se savršeno slažu s LAUFEN kera-
mičkom opremom i namještajem za kupaonice. Jedan naziv, jedno obećanje: Laufen solutions.

Kopalnice so tako individualne, kot so individualni ljudje, ki se nahajajo v njih. Njihove mnogotere oblike vam nudijo 
počitek in sprostitev. Nekatere so geometrične in praktične, druge pa očarljive ter se odražajo v nenavadnih in fasci-
nantnih oblikah. LAUFEN vam predstavlja ponudbo tuš kadi in kopalnih kadi za tip kopalnice, ki vas vabi, da pridete 
in se v njej sprostite. Laufen solutions so izbrane, atraktivno zasnovane tuš kadi in kopalne kadi, ki jih lahko izjemno 
dobro kombinirate s keramiko in pohištvom LAUFEN. Eno ime, ena obljuba: Laufen solutions.

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



54

Exkluzivní koupelny vyžadují exkluzivní design. To je důvodem, proč Laufen solutions přicházejí se sprchovými 
vaničkami a vanami v mnoha tvarech, velikostech a designech. Vysoce kvalitní vaničky a vany perfektně doplňují 
široký sortiment různých řad koupelen LAUFEN. Od jednoduché vany až po komplexní masážní systém, prvotřídní 
materiály a provedení. Sprchové vaničky a vany jsou vyrobeny z vynikajícího sanitárního akrylátu a materiály špičko-
vé kvality jsou dodávány nejlepšími výrobci z celého světa. Povrchy jsou s velkou péči leštěny a kvalita sprchových 
vaniček a van je pečlivě kontrolována.

Exkluzívne kúpeľne vyžadujú exkluzívny dizajn. Práve preto ponúkajú Laufen solutions sprchové vaničky a kúpeľňo-
vé vane v rôznych tvaroch, rozmeroch a dizajnoch. Vysokokvalitné sprchové vaničky a kúpeľňové vane perfektne 
dopĺňajú široký sortiment rôznych kúpeľňových línií vyrábaných spoločnosťou LAUFEN. Od jednoduchej vane po 
komplexný masážny systém, materiál a prevedenia prvej triedy. Sprchové vaničky i kúpeľňové vane sú vyrobené 
z vynikajúceho sanitárneho akrylátu a vysokokvalitné materiály sú dodávané najlepšími výrobcami z celého sveta. 
Povrchy sú leštené s veľkou starostlivosťou a kvalita sprchových vaničiek a kúpeľňových vaní je následne prísne 
kontrolovaná.

Izuzetne kupaonice zahtijevaju izuzetni dizajn. Stoga Laufen solutions nudi kade i tuš-kade različitih oblika, veličina 
i dizajna. Visokokvalitetne kade i tuš-kade savršeno se nadopunjuju s velikim brojem linija kupaonica koje izrađuje 
LAUFEN. Kade i tuš-kade izrađene su od izvrsnog sanitarnog akrilika, a materijali vrhunske kakvoće potječu od 
najboljih dobavljača u svijetu. Površine su vrlo pažljivo polirane, a zatim se provjerava kvaliteta kada i tuš-kada.

Ekskluzivne kopalnice zahtevajo ekskluzivni dizajn. Zato pa program Laufen solutions nudi več oblik in dizajnov 
kopalnih in tuš kadi. Visokokakovostne tuš kadi in kopalne kadi izjemno dobro dopolnjujejo široko ponudbo različnih 
kopalniških linij LAUFEN. Kopalne in tuš kadi so izdelane iz izjemnega sanitarnega akrila, ostale materiale najvišjega 
kakovostnega razreda pa dobavljajo najboljši ponudniki s celega sveta. Površine kopalnih in tuš kadi so skrbno 
polirane in pregledane glede kakovosti.
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Má-li se koupelna stát oázou uvolnění a dobrého poci-
tu, záleží na každém centimetru. Dopřejte si ve vaší 
koupelně více prostoru. Příkladem může být šestiúhel-
níková vana, která důmyslně a přitažlivě zapadne do 
kteréhokoli rohu koupelny, zabírá málo místa a přesto 
je prostorná pro pohodlnou relaxaci. Koupelnová řešení 
mají své jméno: Laufen solutions.

Ak sa má kúpeľňa stať oázou uvoľnenia a dobrého 
pocitu, záleží na každom centimetri. Doprajte si viac 
priestoru vo svojej kúpeľni. Napríklad šesťhranná vaňa 
dômyseľne a atraktívne zapadne do ktoréhokoľvek 
rohu kúpeľne, napriek tomu, že zaberie málo miesta, 
je priestranná počas vašej relaxácie v nej. Kúpeľňové 
riešenia majú svoje meno: Laufen solutions.

Kako bi kupaonica postala oazom opuštanja i njege, 
svaki je centimetar bitan. Priuštite si još više prostora 
u vašoj kupaonici. Šesterostrana kada primjerice, savr-
šeno se uklapa u kut kupaonice čineći ga vrlo privlač-
nim, zauzimajući pritom vrlo malo prostora, a pružajući 
udobnost prostranosti dok se u njoj opuštate. Postoji 
naziv za rješenja za kupaonice: Laufen solutions.

Da bi kopalnica postala oaza sprostitve in dobrega 
počutja, je pomemben vsak centimeter. V svoji kopalnici 
si zato privoščite več prostora. Na primer, s šesteroko-
tno kopalno kadjo, ki se izjemno in atraktivno prilega v 
vsak vogal kopalnice, hkrati pa zavzame malo prostora 
in je udobna za sprostitev. Obstaja ime za kopalniške 
rešitve: Laufen solutions.
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Tradiční rohová vana je pro báječnou koupel jako stvořena a přináší uspokojivý pocit příjemného hýčkání. Při jejím 
designu ve tvaru čtvrtkruhu v ní můžete sedět, i ležet. Kolem je spousta místa pro odkládání věcí, protože rohová 
vana přiléhá ke dvěma stěnám. Jako všechny vany Laufen solutions je dostupná s novátorským masážním systé-
mem LAUFEN.

Tradičná rohová vaňa je vtipným riešením očisty, pritom však prináša okúzľujúci pocit rozmaznávania. Pri jej preve-
dení v tvare štvrťkruhu v nej môžete rovnako sedieť aj ležať. Nájdete mnoho miesta na ukladanie vecí, veď rohová 
vaňa je vždy obklopená dvomi stenami. Ako všetky kúpeľňové vane z Laufen solutions, aj táto je dostupná s inova-
tívnym masážnym systémom LAUFEN.

Kupanje u tradicionalnoj kutnoj kadi izuzetno je zabavno i pružit će vam osjećaj kako ste posebni i maženi. Svojim 
zaobljenim polukružnim dizajnom omogućava sjedenje i ležanje tijekom kupanja. Pruža izuzetno puno prostora za 
odlaganje sitnica, budući da se kutna kada uvijek nalazi između dva zida.

Tradicionalna kotna kopalna kad je izjemno zabavna, med kopanjem pa se boste tudi udobno počutili. Njena kva-
dratno-polkrožna oblika vam omogoča, da v njej lahko sedite ali ležite. Ima veliko prostora za odlaganje stvari, saj 
sta obe stranici kota zaprti z dvema stenama.

8 9
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Model vpravo je jedna ze čtyř van série Laufen pro. Obdélníkový model svými čistými liniemi perfektně doplňuje 
rozmanitost řady Laufen solutions. Chytře navržené tvary obou řad podněcují pocit dobré pohody. Příjemný úhel 
opěrky zad, štědrá hloubka a rozměry základny van slibují mimořádné pohodlí. Všechny vany LAUFEN jsou dostup-
né v kterémkoliv rozměru, v zápustném provedení nebo s hliníkovou konstrukcí a masážním systémem. Pravoúhlé 
vany z řad Laufen pro a Laufen solutions mohou být dodávány s vysoce kvalitním akrylátovým panelem pro rohové 
řešení na pravou nebo levou stranu.

Model predstavený vpravo je jedným zo štyroch kúpeľňových vaní z radu Laufen pro. Obdĺžnikový model s čístý-
mi líniami perfektne dopĺňa rozmanitosť Laufen solutions. Rozumne navrhnuté tvary radi podnecujú pocit dobrej 
pohody. Príjemný uhol operadla, veľkorysá hĺbka a rozmery základne vaní sľubujú mimoriadne pohodlie. Všetky 
vane LAUFEN sú dostupné v akomkoľvek rozmere, taktiež v  zapustenom prevedení či s hliníkovou konštrukciou 
a masážnym systémom. Pravouhlé vane z radov Laufen pro a Laufen solutions môžu byť dodávané aj s vysoko-
kvaltiným akrylátovým panelom pre rohové riešenia na pravú alebo ľavú stranu.

Model prikazan desno jedna je od četiri kade linije Laufen pro. Pravokutni model svojim čistim linijama savršeno 
nadopunjuje raznolikost oblika u širokoj paleti Laufen solutions. Domišljati dizajn oblika obje linije potiče osjećaje 
dobrobiti i udobnosti. Udobni nagib naslona za leđa i obilata dubina kada kao i tlocrtne dimenzije obećavaju izuzetnu 
udobnost. Sve LAUFEN kade dostupne su u svim veličinama i to kao nadgradne kade ili kade s okvirom. Pravokutne 
kade Laufen pro i Laufen solutions linije moguće je isporučiti s visokokvalitetnim jednodijelnim kutnim oblogama i to 
lijevom ili desnom inačicom.

Model, ki je prikazan na desni strani, je eden od štirih modelov kopalnih kadi Laufen pro line. Pravokotni model 
s svojimi čistimi linijami izjemno dopolnjuje raznolikost programa Laufen solutions. Pametno zasnovan dizajn pred-
stavlja čut za prijetno bivanje. Udobno oblikovano naslonjalo in izjemna globina ter dimenzije kadi obljubljajo eks-
tremno udobje. Vse kopalne kadi LAUFEN so na voljo tako v vgradnih različicah kot tudi z okvirji. Pravokotne kadi 
programov Laufen pro in Laufen solutions imajo lahko tudi visokokakovostne enodelne panele iz akrila, za kotne 
rešitve, na levi ali na desni strani.
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Sprchové vaničky vyrobené ze sanitárního akrylátu jsou perfektním řešením pro sprchy. Poskytují pevný podklad pro 
nohy a vyvolávají příjemný pocit, snadno se čistí a jednoduše se instalují. Sprchové vaničky vám přinesou uvolnění 
i tam, kde je prostor omezený a pro tyto koupelny jsou ideálním řešením. Laufen solutions nabízejí v současné době 
osm různých sprchových vaniček. Sortiment je neustále rozšiřován tak, aby udělal ze sprchování okamžiky čistého 
uvolnění a potěšení.

Sprchové vaničky vyrobené zo sanitárneho akrylátu sú perfektným riešením pre sprchy. Poskytujú pevný podklad 
pre nohy a prinášajú príjemný pocit. Ich údržba a aj umiestnenie sú jednoduché. Sprchové vaničky pomôžu pri 
vašom uvoľnení aj tam, kde je priestor obmedzený a sú často ideálnym riešením kúpeľní. Laufen solutions ponúkajú 
v súčasnej dobe osem rôznych sprchových vaničiek. Tento sortiment výrobkov je neustále rozširovaný tak, aby zo 
sprchovania urobil chvíle čistého uvoľnenia a potešenia.

Tuš-kade izrađene od sanitarnog akrilika savršeno su rješenje za tuširanje. Pružaju čvrstu potporu i podlogu za 
noge uz ugodan osjećaj, dok su istodobno jednostavne za postavljanje i za čišćenje. Tuš-kade pomoći će vam 
u opuštanju u uskim i malenim prostorima, a često su idealni odabir za kupaonice. Laufen solutions trenutno nudi 
osam različitih tuš-kada. Stalno širimo paletu proizvoda kako bi tuširanje učinili najugodnijim trenucima opuštanja 
i užitka.

Tuš kadi iz sanitarnega akrila so izjemne rešitve sistemov za prhanje. Zagotavljajo trdno stojišče s prijetnim občut-
kom, so enostavne za čiščenje in lahko jih je namestiti. Tuš kadi vam omogočajo sprostitev tam, kjer je malo pro-
stora, in so pogosto idealna izbira za kopalnice. Laufen solutions trenutno ponuja osem različnih tuš kadi. Ta izdelek 
je bil vseskozi predmet razvoja in posodabljanja, vse to z namenom zagotavljanja trenutka čistega zadovoljstva in 
sprostitve.

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



1514

MASÁŽNÍ SYSTÉM / MASÁŽNY SYSTÉM / 
HIDROMASAŽNI SUSTAV* / SISTEM WHIRLSYSTEM**

Podvodní masáž kombinuje povzbudivé kvality vzduchu a vody, aby zvýšila všeobecný pocit dobré pohody. 
Všechny vany LAUFEN jsou vyrobeny tak, aby vyhověly těm nejvyšším normám kvality. Jedinečný systém vzdu-
chové masáže LAUFEN (1), který je vybaven až 90 vzduchovými otvory ve dně vany, je vysoce účinný a příjemný. 
Velký počet otvorů zajišťuje rovnoměrnou masáž celého těla, od krku až po chodidla, aniž by ze dna vany vyčnívaly 
kovové vzduchové trysky. Vzduch s ozónem je vháněn do vody vzduchovými rozvody vedoucími k děrám umístě-
ným ve dně vany. Celý systém je mimořádně hygienický, jednoduchý na údržbu a je samočistící.
V závislosti na modelu každá vana disponuje 10 až 14 tryskami pro vodní masáž. Strany vany mají 6 vodních try-
sek (2/3), přičemž je každá tryska samostatně nastavitelná jak pro směr, tak pro sílu proudu. Oblast zad je vyba-
vena nastavitelnými rotačními mikrotryskami (4). V prostoru pro nohy jsou větší, nastavitelné rotační trysky (5) a 
vše doplňuje podvodní osvětlení (6), které uklidňuje všechny smysly. Všechny vany s elektronickým ovládáním jsou 
standardně vybaveny automatickým a účinným dezinfekčním systémem.

Podvodná masáž kombinuje povzbudivé kvality vody aj vzduchu pre dosiahnutie všeobecného pocitu skvelej 
pohody. Všetky vane LAUFEN sú vyrábané pre dosiahnutie najvyššieho štandardu kvality. Jedinečný systém 
vzduchovej masáže LAUFEN (1), ktorý je vybavený až 90 vzduchovými otvormi umiestnenými na dne vane, 
dosahuje vysoký účinok a pohodu. Veľký počet otvorov zabezpečí rovnomernú masáž po celom tele od krku až 
k nohám, bez vyčnievajúcich kovových dýz zo dna vane. Teplý vzduch obohatený ozónom je vháňaný do vody 
cez vzduchové potrubie vedúce pod dnom vane, ktoré vyúsťuje do vzduchových otvorov. Celý systém je vďaka 
samočisteniu mimoriadne hygienický a ľahko sa udržiava.
V závislosti od modelu je každá vaňa vybavená 10 až 14 vodnými masážnymi dýzami. Po stranách vane sa 
nachádza 6 vodných dýz (2/3), v každej z nich sa dá nastaviť smer a intenzita prúdenia. Oblasť chrbta je vybave-
ná nastaviteľnými, rotujúcimi mikrodýzami (4). Oblasť nôh je vybavená väčšími nastaviteľnými rotujúcimi mikrodý-
zami (5), zatiaľ čo osvetlenie pod hladinou (6) vplýva na všetky vaše zmysly. Všetky vane s elektronickým ovláda-
ním sú štandardne vybavené automatickým a účinným systémom dezinfekcie.

1 2 3

4 5 6

Podvodna masaža objedinjuje kvalitete osvježavanja vodom i zrakom pojačavajući tako ukupni učinak opuštanja 
i udobnosti. Sve LAUFEN kade proizvedene su tako da udovoljavaju najstrožim standardima kvalitete. S 90-tak 
otvora za zrak smještenih na dnu kade, jedinstveni LAUFEN masažni sustav (1) vrlo je učinkovit i pruža izuzetni 
osjećaj udobnosti. Veliki broj otvora osigurava jednoliku masažu po cijeloj površini tijela, od vrata do nožnih prsti-
ju, sve bez metalnih mlaznica za zrak koje izviruju s dna kade. Ozonom obogaćeni topli zrak prolazi vodovima za 
zrak i izlazi iz otvora smještenih na dnu kade. Cijeli sustav izveden je izuzetno higijenski te ga je jednostavno odr-
žavati, budući da je samo-pročišćavajući.
Ovisno o modelu, svaka kada opremljena je s 10 do 14 mlaznica za vodenu masažu. Stranice kade opremljene 
su sa 6 mlaznica za vodu (2/3), kojima je svakoj pojedinačno moguće podešavati smjer i jačinu mlaza. Područje 
naslona za leđa opremljeno je podesivim, zakretnim mikro-mlaznicama (4). Prostor za noge opremljen je većim, 
podesivim zakretnim mlaznicama (5), dok podvodno osvjetljenje (6) umiruje sva osjetila. Sve kade s elektroničkim 
upravljačima standardno su opremljene automatskim učinkovitim dezinfekcijskim sustavom.

Podvodna masaža združuje poživljajočo moč vode in zraka, s tem pa zagotavlja splošno dobro počutje. Vse 
kopalne kadi LAUFEN so izdelane z namenom zagotavljanja najvišjih kakovostnih standardov. S skupaj 90 zrač-
nimi luknjami na spodnjem delu kadi, je unikatni masažni sistem LAUFEN (1) visoko učinkovit in udoben. Veliko 
lukenj zagotavlja masažo celega telesa, od vratu do stopal, pri tem pa je pomembno, da iz površine kadi ne 
izstopa nobena kovinska šoba za zrak. Topel zrak, obogaten z ozonom, vstopa v vodo preko zračnih kanalov, 
ki so napeljani do odprtin na spodnjem delu kopalne kadi. Celotni sistem je izjemno higieničen in enostaven za 
vzdrževanje, ima tudi funkcijo za samodejno čiščenje.
Odvisno od modela, ima vsaka kopalna kad med 10 in 14 šob za vodno masažo. Na stranskih delih  kopalnih 
kadi je do 6 vodnih šob (2/3), vsaka od njih pa je individualno nastavljiva, tako v smereh, kot tudi glede na inten-
zivnost moči curka. Na predelu naslona so nastavljive, vrtljive mikrošobe (4). Na predelu za stopala so večje, 
nastavljive, vrtljive šobe (5), podvodna osvetlitev (6) pa poskrbi za razvajanje vseh vaših čutov. Vse kopalne kadi 
z elektronskim nadzorom so standardno opremljene s samodejnim in učinkovitim sistemom za dezinfekcijo.

Přitažlivě navržené elektronické ovládání zabudované do okraje vany ovládá 
všechny funkce vzduchové a vodní masáže, ohřívání, podvodní osvětlení a čiš-
tění. Elektronický ukazatel poskytuje informace o aktuálních hodnotách každé 
funkce.
Elektronické ovládanie atraktívneho dizajnu je vstavané do hrany kúpeľňovej vane, 

riadi všetky funkcie vzduchovej a vodnej masáže, ohrevu, osvetlenia pod hladinou 

a čistenia. Informácie o aktuálnych hodnotách všetkých funkcií zabezpečuje elektro-

nický indikátor.

Privlačno dizajniran elektronički upravljač ugrađen u rub kade upravlja svim funkcija-

ma zračne i vodene masaže, grijanjem, podvodnim osvjetljenjem i čišćenjem. Zaslon 

pruža informacije o trenutnim vrijednostima svake funkcije.

Atraktivno oblikovana enota za elektronski nadzor, ki je vgrajena v kotu kopalne kadi, 

nadzira vse funkcije zračne in vodne masaže, ogrevanje, podvodno osvetlitev in 

čiščenje. Elektronski prikazovalnik pa to delovanje tudi sproti prikazuje.

Pneumatické řízení „pouze“ pro 
vodní masáž, systém 621. Intenzitu 
vodní masáže lze regulovat pomocí 
dvou samostatných otočných ovlá-
dacích prvků.
Pneumatický systém ovládania „len pre“ 

vodnú masáž, systém 621. Intenzitu 

vodnej masáže je možné regulovať 

pomocou dvoch samostatných ovládaní.

Pneumatsko upravljanje „samo za“ vode-

nu masažu, sustav 621. Intenzitet vode-

ne masaže može se podešavati pomoću 

dva odvojena zakretna dugmeta.

«Le» pnevmatski nadzor masaže z zra-

kom, system 621. Intenzivnost masaže 

z vodo je nastavljiva v dva položaja.

Pneumatické řízení „pouze“ pro 
vzduchovou masáž, systém 620. 
Funkce zapnuto/vypnuto.
Pneumatický systém ovládania „len pre“ 

vzduchovú masáž, systém 620. Funkcia 

On/Off.

Pneumatsko upravljanje „samo za“ 

zračnu masažu, sustav 620. 

Funkcija uključivanja/isključivanja.

«Le» pnevmatski nadzor masaže z zra-

kom, sistem 620, funkcija vklop/izklop.

* Dostupno samo za tržište Češke i Slovačke.

** Na voljo le za češki in slovaški trg.

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Laufen solutions
Obdélníkové vany
Obdĺžnikové vane
Pravokutne kade
Pravokotne kopalne kadi

Oválná vana
Oválna vaňa
Ovalna kada
Ovalna kopalna kad

1600 × 700 mm
1700 × 700 mm
1700 × 750 mm

1800 × 800 mm
1900 × 900 mm

1700 × 700 mm
1700 × 750 mm

1800 × 800 mm

900 × 900 mm   900 × 900 mm
1000 × 1000 mm

1400 × 1400 mm

PŘEHLED / PREHĽAD / PREGLED / PROSPEKT

1800 × 800 mm

1700 × 750 mm 1900 × 900 mm1700 × 750 mm

Prostorově úsporné vany
Priestorovo úsporné vane
Kade koje štede prostor
Kadi, ki varčujejo s prostorom

Rohová vana
Rohová vaňa
Kutna kada
Kotna kad

Pětiúhelníková sprchová vanička
Päťhranná sprchová vanička
Peterokutna tuš-kada
Peterokotna tuškad

Šestiúhelníková vana
Šesťhranná vaňa
Šesterokutna kada
Šesterokotna kopalna kad

Čtvercová a obdélníková sprchová vanička
Štvorcová a obdĺžníková sprchová vanička
Kvadratna i pravokutna tuš kada
Kvadratne in pravokotne tuš kadi

Čtvrtkruhová sprchová vanička
Sprchová vanička v tvare štvrťkruhu
Tuš-kada, polukružna
Polkrožna tuš kad

  800 × 800 mm
  900 × 900 mm
1000 × 1000 mm

 900 × 750 mm
1200 × 900 mm

22250.0
Vana, vestavná verze, sanitární 
akrylát, 1700×700 mm
Vaňa, vstavaná verzia, sanitárny 

akrylát, 1700×700 mm

Kada, nadgradna, sanitarni akrilik, 

1700×700 mm

Kopalna kad, različica za vgradnjo, 

sanitarni akril, 1700×700 mm

22250.1
Vana s hliníkovou konstrukcí, 
sanitární akrylát, 1700×700 mm, 
dostupná také s masážním 
systémem
Vaňa, s konštrukciou, sanitárny 

akrylát, 1700×700 mm, dostupná 

tiež s masážnym systémom

Kada, s okvirom, sanitarni akrilik, 

1700×700 mm

Kopalna kad, z okvirjem, sanitarni 

akril, 1700×700 mm

22250.5
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, levým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, ľavým

Kada za desni kut s prednjom 

oblogom, lijeva inačica

Kopalna kad za vogal na desni 

strani, s sprednjim panelom, 

leva različica

22250.6
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, pravým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, pravým

Kada za lijevi kut s prednjom 

oblogom, desna inačica

Kopalna kad za vogal na levi 

strani, s sprednjim panelom, 

desna različica

22350.0
Vana, vestavná verze, sanitární 
akrylát, 1700×750 mm
Vaňa, vstavaná verzia, sanitárny 

akrylát, 1700×750 mm

Kada, nadgradna, sanitarni akrilik, 

1700×750 mm

Kopalna kad, različica za vgradnjo, 

sanitarni akril, 1700×750 mm

22350.1
Vana s hliníkovou konstrukcí, 
sanitární akrylát, 1700×750 mm, 
dostupná také s masážním 
systémem
Vaňa, s konštrukciou, sanitárny 

akrylát, 1700×750 mm, dostupná 

tiež s masážnym systémom

Kada, s okvirom, sanitarni akrilik,

1700×750 mm

Kopalna kad, z okvirjem, sanitarni 

akril, 1700×750 mm

22350.5
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, levým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, ľavým

Kada za desni kut s prednjom 

oblogom, lijeva inačica

Kopalna kad za vogal na desni 

strani, s sprednjim panelom, 

leva različica

22350.6
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, pravým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, pravým

Kada za lijevi kut s prednjom 

oblogom, desna inačica

Kopalna kad za vogal na levi 

strani, s sprednjim panelom, 

desna različica

22450.0
Vana, vestavná verze, sanitární 
akrylát, 1800×800 mm
Vaňa, vstavaná verzia, sanitárny 

akrylát, 1800×800 mm

Kada, nadgradna, sanitarni akrilik, 

1800×800 mm

Kopalna kad, različica za vgradnjo, 

sanitarni akril, 1800×800 mm

22450.1
Vana s hliníkovou konstrukcí, 
sanitární akrylát, 1800×800 mm, 
dostupná také s masážním 
systémem
Vaňa, s konštrukciou, sanitárny 

akrylát, 1800×800 mm, dostupná 

tiež s masážnym systémom

Kada, s okvirom, sanitarni akrilik, 

1800×800 mm

Kopalna kad, z okvirjem, sanitarni 

akril, 1800×800 mm

22450.5
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, levým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, ľavým

Kada za desni kut s prednjom 

oblogom, lijeva inačica

Kopalna kad za vogal na desni 

strani, s sprednjim panelom, 

leva različica

22450.6
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, pravým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, pravým

Kada za lijevi kut s prednjom 

oblogom, desna inačica

Kopalna kad za vogal na levi 

strani, s sprednjim panelom, 

desna različica
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„Prvky sortimentu Laufen solutions 
perfektně doplňují individualitu dneš-
ních rozličných koupelen a současně 
berou v potaz existující okolí. Hladké 
tvary spolu s jejich ‚demokratickým 
designem‘ vyvolávají v koupelně 
pocit dobré pohody.“
Peter Wirz, vedoucí útvaru technic-
kého designu se sídlem v Lucernu, 
je typickým představitelem švý-
carského designu. Jeho zásadový 
přístup mu vynesl mnoho meziná-
rodních designérských ocenění.

„Prvky série Laufen solutions perfekt-
ne dopľňajú svojráznosť dnešných 
(rozličných) kúpeľní, a súčasne berú 
do úvahy aj existujúce okolie. Ich 
hladké tvary spolu s ‚demokratickým 
dizajnom‘ vyvolávajú v kúpeľni pocit 
dobrej pohody.“
Peter Wirz, vedúci útvaru technické-
ho dizajnu sídliaceho v Lucerne, je 
typickým švajčiarskym dizajnérom. 
Jeho zásadový prístup mu priniesol 
mnoho medzinárodných dizajnér-
skych ocenení.

„Sastavnice iz Laufen solutions ras-
pona proizvoda savršeno se uklapaju 
u individualnost današnjih (raznolikih) 
kupaonica, dok istodobno uzimaju 
u obzir postojeće okruženje. Tekuće 
linije njihovih oblika zajedno s ‚demo-
kratičnim dizajnom‘ kojim odišu, 
stvaraju osjećaj dobrog življenja 
i udobnosti u kupaonici.“
Peter Wirz, izvršni direktor proizvod-
nog dizajna sa sjedištem u Lucernu, 
predstavnik je švicarskih dizajnera. 
Njegov dosljedan pristup pribavio mu 
je mnoga međunarodna priznanja 
za dizajn.

«Komponente programa 
Laufen solutions združujejo indi-
vidualnost današnjega dne, hkrati 
pa vključujejo obstoječe okoliščine. 
Naravne oblike, ki so združene z 
‹demokratičnim dizajnom›, napajajo 
občutek prijetnega bivanja v kopal-
nici.»
Peter Wirz, vodja Process Design 
v Lucernu, je tipični švicarski dizaj-
ner. S svojim predanim delom si je 
prislužil že več mednarodnih nagrad 
za oblikovanje.

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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22451.0
Oválná vana, vestavná verze, 
sanitární akrylát, 1800×800 mm
Oválna vaňa, vstavaná verzia, 

sanitárny akrylát, 1800×800 mm

Ovalna kada, nadgradna, sanitarni 

akrilik, 1800×800 mm

Ovalna kopalna kad, različica 

za vgradnjo, sanitarni akril, 

1800×800 mm

22451.1
Oválná vana s hliníkovou konst-
rukcí, sanitární akrylát, 1800×800 
mm, dostupná také s masážním 
systémem
Oválna vaňa, s konštrukciou, 

sanitárny akrylát, 1800×800 mm, 

dostupná tiež s Whirlsystémom

Ovalna kada, s okvirom, sanitarni 

akrilik, 1800×800 mm, dostupna 

i s hidromasažnim sustavom

Ovalna kopalna kad, z okvirjem, 

sanitarni akril, 1800×800 mm

22551.0
Oválná vana, vestavná verze, 
sanitární akrylát, 1900×900 mm
Oválna vaňa, vstavaná verzia, 

sanitárny akrylát, 1900×900 mm

Ovalna kada, nadgradna, sanitarni 

akrilik, 1900×900 mm

Ovalna kopalna kad, različica 

za vgradnjo, sanitarni akril, 

1900×900 mm

22551.1
Oválná Vana s hliníkovou konst-
rukcí, sanitární akrylát, 1900×900 
mm, dostupná také s masážním 
systémem
Oválna vaňa, s konštrukciou, 

sanitárny akrylát, 1900×900 mm, 

dostupná tiež s Whirlsystémom

Ovalna kada, s okvirom, sanitarni 

akrilik, 1900×900 mm, dostupna 

i s hidromasažnim sustavom

Ovalna kopalna kad, z okvirjem, 

sanitarni akril, 1900×900 mm

Laufen solutionsLaufen pro

ø52

900

47
0

80
0

60
5 42

0
12

0
75

1800

1160
165075 75

40
46

0

ø52

950

55
0

90
0

70
5

47
0

12
0

75

1900

1230
175075 75

40
48

0

40
46

0
62

0

ø52

900

47
0

80
0

60
5 42

0
12

0
75

1800

1160
165075 75

40
48

0
62

5

ø52

950

55
0

90
0

70
5

47
0

12
0

75

1900

1230
175075 75

23395.0
Vana, vestavná verze, sanitární 
akrylát, 1600×700 mm
Vaňa, vstavaná verzia, sanitárny 

akrylát, 1600×700 mm

Kada, nadgradna, sanitarni akrilik, 

1600×700 mm

Kopalna kad, različica za vgradnjo, 

sanitarni akril, 1600×700 mm

23095.0
Vana, vestavná verze, sanitární 
akrylát, 1700×700 mm
Vaňa, vstavaná verzia, sanitárny 

akrylát, 1700×700 mm

Kada, nadgradna, sanitarni akrilik, 

1700×700 mm

Kopalna kad, različica za vgradnjo, 

sanitarni akril, 1700×700 mm

23395.1
Vana s hliníkovou konstrukcí, 
sanitární akrylát, 1600×700 mm, 
dostupná také s masážním 
 systémem
Vaňa, s konštrukciou, sanitárny 

akrylát, 1600×700 mm, dostupná 

tiež s Whirlsystémom

Kada, s okvirom, sanitarni akrilik, 

1600×700 mm

Kopalna kad, z okvirjem, sanitarni 

akril, 1600×700 mm

23195.0
Vana, vestavná verze, sanitární 
akrylát, 1700×750 mm
Vaňa, vstavaná verzia, sanitárny 

akrylát, 1700×750 mm

Kada, nadgradna, sanitarni akrilik, 

1700×750 mm

Kopalna kad, različica za vgradnjo, 

sanitarni akril, 1700×750 mm

23195.1
Vana s hliníkovou konstrukcí, 
sanitární akrylát, 1700×750 mm, 
dostupná také s masážním 
 systémem
Vaňa, s konštrukciou, sanitárny 

akrylát, 1700×750 mm, dostupná 

tiež s Whirlsystémom

Kada, s okvirom, sanitarni akrilik, 

1700×750 mm

Kopalna kad, z okvirjem, sanitarni 

akril, 1700×750 mm

23095.1
Vana s hliníkovou konstrukcí, 
sanitární akrylát, 1700×700 mm, 
dostupná také s masážním 
 systémem
Vaňa, s konštrukciou, sanitárny 

akrylát, 1700×700 mm, dostupná 

tiež s Whirlsystémom

Kada, s okvirom, sanitarni akrilik, 

1700×700 mm

Kopalna kad, z okvirjem, sanitarni 

akril, 1700×800 mm

23295.0
Vana, vestavná verze, sanitární 
akrylát, 1800×800 mm
Vaňa, vstavaná verzia, sanitárny 

akrylát, 1800×800 mm

Kada, nadgradna, sanitarni akrilik, 

1800×800 mm

Kopalna kad, različica za vgradnjo, 

sanitarni akril, 1800×800 mm

23295.1
Vana s hliníkovou konstrukcí, 
sanitární akrylát, 1800×800 mm, 
dostupná také s masážním 
 systémem
Vaňa, s konštrukciou, sanitárny 

akrylát, 1800×800 mm, dostupná 

tiež s Whirlsystémom

Kada, s okvirom, sanitarni akrilik, 

1800×800 mm

Kopalna kad, z okvirjem, sanitarni 

akril, 1800×800 mm

23395.5
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, levým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, ľavým

Kada za desni kut s prednjom 

oblogom, lijeva inačica

Kopalna kad za vogal na desni 

strani, s sprednjim panelom, 

leva različica

23395.6
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, pravým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, pravým

Kada za lijevi kut s prednjom 

oblogom, desna inačica

Kopalna kad za vogal na levi strani, 

s sprednjim panelom, desna različica

23095.5
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, levým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, ľavým

Kada za desni kut s prednjom 

oblogom, lijeva inačica

Kopalna kad za vogal na desni 

strani, s sprednjim panelom, 

leva različica

23095.6
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, pravým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, pravým

Kada za lijevi kut s prednjom 

oblogom, desna inačica

Kopalna kad za vogal na levi strani, 

s sprednjim panelom, desna različica

23195.5
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, levým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, ľavým

Kada za desni kut s prednjom 

oblogom, lijeva inačica

Kopalna kad za vogal na desni 

strani, s sprednjim panelom, 

leva različica

23195.6
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, pravým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, pravým

Kada za lijevi kut s prednjom 

oblogom, desna inačica

Kopalna kad za vogal na levi strani, 

s sprednjim panelom, desna različica

23295.5
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, levým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, ľavým

Kada za desni kut s prednjom 

oblogom, lijeva inačica

Kopalna kad za vogal na desni 

strani, s sprednjim panelom, 

leva različica

23295.6
Vana s hliníkovou konstrukcí 
a L-panelem, pravým
Vaňa s hliníkovou konštrukciou 

a L-panelom, pravým

Kada za lijevi kut s prednjom 

oblogom, desna inačica

Kopalna kad za vogal na levi strani, 

s sprednjim panelom, desna različica
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22352.0
Prostorově úsporná vana, 
 vestavná verze, sanitární akrylát, 
1700×750 mm
Priestorovo úsporná vaňa, 

vstavaná verzia, sanitárny akrylát, 

1700×750 mm

Kada koja štedi prostor, nadgradna, 

sanitarni akrilik, 1700×750 mm

Kopalna kad, ki varčuje s prostorom, 

različica za vgradnjo, sanitarni akril, 

1700×750 mm

22351.1
Prostorově úsporná vana 
s hliníkovou konstrukcí, sanitární 
akrylát, 1700×750 mm, dostupná 
také s masážním systémem
Priestorovo úsporná vaňa, 

s konštrukciou, sanitárny akrylát, 

1700×750 mm, dostupná tiež 

s Whirlsystémom

Kada koja štedi prostor, s okvirom, 

sanitarni akrilik, 1700×750 mm

Kopalna kad, ki varčuje s prostorom, 

z okvirjem, sanitarni akril, 

1700×750 mm

22351.0
Prostorově úsporná vana, 
 vestavná verze, sanitární akrylát, 
1700×750 mm
Priestorovo úsporná vaňa, 

vstavaná verzia, sanitárny akrylát, 

1700×750 mm

Kada koja štedi prostor, nadgradna, 

sanitarni akrilik, 1700×750 mm

Kopalna kad, ki varčuje s prostorom, 

različica za vgradnjo, sanitarni akril, 

1700×750 mm

22352.1
Prostorově úsporná vana 
s hliníkovou konstrukcí, sanitární 
akrylát, 1700×750 mm, dostupná 
také s masážním systémem
Priestorovo úsporná vaňa, 

s konštrukciou, sanitárny akrylát, 

1700×750 mm, dostupná tiež 

s Whirlsystémom

Kada koja štedi prostor, s okvirom, 

sanitarni akrilik, 1700×750 mm

Kopalna kad, ki varčuje s prostorom, 

z okvirjem, sanitarni akril, 

1700×750 mm

40
46

0

ø52

275

48
050

0
35

0 27
5

75
75

1700

1200
1505120 75

60
0

75
75

75
0

500
1225

40
46

0

ø52

275

48
0 50

0
35

027
5

75
75

60
0

75
75

75
0

1700

1200
1505 12075

500
1225

ø52

40
46

0
62

0

275

48
050

0
35

0 27
5

75
75

1700

1200
1505120 75

60
0

75
75

75
0

500
1225

ø52

275

48
0 50

0
35

027
5

75
75

60
0

75
75

75
0

40
46

0
62

0

1700

1200
1505 12075

500
1225

290

1700

1035
39

0

70
0

56
0 35

0

1520110 70

70
70

ø52

40
46

0

ø5275
0

61
0

37
5

290

1700
1520

1035

44
0

110 70

70
70

40

62
0 46

0

ø5280
0

59
5

41
0

1800

1080

48
0

170050 50

12
0

85

900

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk



2120

21150.1
Sprchová vanička, sanitární 
akrylát, 800×800 mm
Sprchová vanička, sanitárny akrylát, 

800×800 mm

Tuš-kada, sanitarni akrilik, 

800×800 mm

Tuš kad, sanitarni akril,

800×800 mm

21150.2
Sprchová vanička, sanitární 
akrylát, 900×900 mm
Sprchová vanička, sanitárny akrylát, 

900×900 mm

Tuš-kada, sanitarni akrilik, 

900×900 mm

Tuš kad, sanitarni akril,

900×900 mm

21150.3
Sprchová vanička, sanitární 
akrylát, 1000×1000 mm
Sprchová vanička, sanitárny akrylát, 

1000×1000 mm

Tuš-kada, sanitarni akrilik, 

1000×1000 mm

Tuš kad, sanitarni akril, 

1000×1000 mm

21450.2
Pětihranná sprchová vanička, 
sanitární akrylát, 900×900 mm
Päťhranná sprchová vanička, 

sanitárny akrylát, 900×900 mm

Peterokutna tuš-kada, sanitarni 

akrilik, 900×900 mm

Peterokotna tuš kad, sanitarni akril, 

900×900 mm

21150.5
Sprchová vanička, sanitární 
akrylát, 900×750 mm
Sprchová vanička, sanitárny akrylát, 

900×750 mm

Tuš-kada, sanitarni akrilik, 

900×750 mm

Tuš kad, sanitarni akril, 

900×750 mm

21250.3
Sprchová vanička, sanitární 
akrylát, 1200×900 mm
Sprchová vanička, sanitárny akrylát, 

1200×900 mm

Tuš-kada, sanitarni akrilik, 

1200×900 mm

Tuš kad, sanitarni akril, 

1200×900 mm

21350.2
Čtvrtkruhová sprchová vanička, 
sanitární akrylát, 900×900 mm
Sprchová vanička v tvare štvrťkruhu, 

sanitárny akrylát, 900×900 mm

Tuš-kada, polukružna, sanitarni 

akrilik, 900×900 mm

Polkrožna tuš kad, sanitarni akril, 

900×900 mm

21350.3
Čtvrtkruhová sprchová vanička, 
sanitární akrylát, 1000×1000 mm
Sprchová vanička v tvare štvrťkruhu, 

sanitárny akrylát, 1000×1000 mm

Tuš-kada, polukružna, sanitarni 

akrilik, 1000×1000 mm

Polkrožna tuš kad, sanitarni akril, 

1000×1000 mm
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22552.0
Šestihranná vana, vestavná verze, 
sanitární akrylát, 1900×900 mm
Šesťhranná vaňa, vstavaná verzia, 

sanitárny akrylát, 1900×900 mm

Šesterokutna kada, nadgradna, 

sanitarni akrilik, 1900×900 mm

Šesterokotna kopalna kad, 

različica za vgradnjo, sanitarni akril, 

1900×900 mm

22552.1
Šestihranná vana s hliníkovou 
konstrukcí, sanitární akrylát, 
1900×900 mm, dostupná také 
s masážním systémem
Šesťhranná vaňa, s konštrukciou, 

sanitárny akrylát, 1900×900 mm, 

dostupná tiež s masážnym systé-

mom

Šesterokutna kada, s okvirom, 

sanitarni akrilik, 1900×900 mm

Šesterokotna kopalna kad, z okvir-

jem, sanitarni akril, 1900×900 mm
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24250.1
Vana, rohový model s hliníkovou 
konstrukcí, sanitární akrylát, 
1400×1400 mm, dostupná také 
s masážním systémem
Vaňa, rohový model, s konštrukciou, 

sanitárny akrylát, 1400×1400 mm, 

dostupná tiež s masážnym systé-

mom

Kada, kutni model, s okvirom, 

sanitarni akrilik, 1400×1400 mm

Kopalna kad, kotni model, 

z okvirjem, sanitarni akril, 

1400×1400 mm

24250.7
Vana, rohový model s čelním 
panelem
Vaňa, rohový model, s čelným 

panelom

Kada, kutni model, s prednjom 

oblogom

Kopalna kad, kotni model, 

s sprednjim panelom

24250.0
Vana, rohový model, vestav-
ná verze, sanitární akrylát, 
1400×1400 mm
Vaňa, rohový model, vstavaná verzia, 

sanitárny akrylát,1400×1400 mm

Kada, kutni model, nadgradna, 

sanitarni akrilik, 1400×1400 mm

Kopalna kad, kotni model, različica 

za vgradnjo, sanitarni akril, 

1400×1400 mm

ø52

1400 1400

700

1100

60
0

77
5

1475
1980

14
50

99
0

700

46
0

40

62
5

46
0

40

ø52

1400 1400

700

1100

60
0

77
5

1475
1980

14
50

99
0

700

Barvy van, panelů a sprchových vaniček
Farby vaní, panelov a sprchových vaničiek

Boje kada, obloga i tuš-kada

Barve kopalne kadi, panela in tuš kadi

000  Bílá/Biela/Bijela/Bela

300  antibakteriální/antibakteriálna/antibakterijska/z antibakterijsko površino*

*  pouze pro vany/len pre vane/samo za kade/le za akrilne kadi

049  Pergamon
349  antibakteriální/antibakteriálna/antibakterijska/z antibakterijsko površino*

000  Bez masážního systému

005   Masážní systém se 
vzduchovou a vodní masáží 
a dezinfekčním systémem

050   Masážní systém se 
vzduchovou a vodní 
masáží, ohřevem vody 
a dezinfekčním systémem

500   Masážní systém se 
vzduchovou a vodní masáží, 
podvodním osvětlením 
a dezinfekčním systémem

055   Masážní systém se 
vzduchovou a vodní masáží, 
ohřevem vody, podvodním 
osvětlením a dezinfekčním 
systémem

000  Bez masážneho systému

005  Masážny systém so vzducho-

vou a vodnou masážou 

a dezinfekčným systémom

050   Masážny systém so vzducho-

vou a vodnou masážou, 

ohrevom vody a dezinfekčným 

systémom

500   Masážny systém so vzducho-

vou a vodnou masážou, 

osvetlením pod hladinou 

a dezinfekčným systémom

055   Masážny systém so vzducho-

vou a vodnou masážou, 

ohrevem vody, osvetlením pod 

hladinou a dezinfekčným systé-

mom

Vany v délce 170 cm a kratší jsou dostupné pouze s pneumatickým 
masážním systémem 620 nebo 621.
Vane dlhé 170 cm alebo kratšie sú dostupné len s pneumatickým masážnym 

systémom 620 alebo 621.

Kade duljine 170 cm ili kraće dostupne su samo s pneumatskim hidromasažnim 

sustavima 620 ili 621.

Kopalne kadi dolžine 170 cm ali manj, so na voljo s pnevmatskim sistemom 

whirlsystem 620 ali 621.

* Dostupno samo za tržište Češke i Slovačke.

** Na voljo le za češki in slovaški trg.

Pneumaticky ovládané masážní systémy
Pneumaticky ovládané masážne systémy

Pneumatski upravljani hidromasažni sustavi*

Pnevmatsko krmiljeni whirlsystemi**

Masážní systémy s elektronickým ovládáním
Masážne systémy s elektronickým systémom ovládania

Hidromasažni sustavi s elektroničkim upravljanjem*

Whirlsistemi z elektronskim krmiljenjem**

Volitelné vany s masážním systémem
Varianty vaní s masážnym systémom

Opcije kade s hidromasažnim sustavom*

Opcijske kopalne kadi s sistemom whirlsystem**

620  Masážní systém vzduchový

621  Masážní systém vodní

620  Masážny systém so vzducho-

vou masážou

621  Masážny systém s vodnou 

masážou

620  Hidromasažni sustav sa zrakom

621  Hidromasažni sustav s vodom

620  Whirlsystem z zračno masažo

621  Whirlsystem z vodno masažo

000  Bez hidromasažnog sustava

005  Hidromasažni sustav sa zra-

kom, vodom i dezinfekcijskim 

sustavom

050   Hidromasažni sustav sa zra-

kom, vodom, zagrijavanjem 

vode i dezinfekcijskim sustavom

500   Hidromasažni sustav sa zrakom 

i hidromasažom, podvodnim 

osvjetljenjem i dezinfekcijskim 

sustavom

055   Hidromasažni sustav sa zra-

kom i vodom, zagrijavanjem 

vode, podvodnim osvjetljenjem 

i dezinfekcijskim sustavom

000  Brez whirlsystema

005  Whirlsystem s sistemom 

zračne in vodne masaže ter 

dezinfekcije

050   Whirlsystem s sistemom zračne 

in vodne masaže, gretjem vode 

in dezinfekcije

500   Whirlsystem s sistemom zračne 

in vodne masaže, podvodne 

osvetlitve in dezinfekcije

055   Whirlsystem s sistemom zračne 

in vodne masaže, gretjem vode 

podvodno osvetlitvijo in dezin-

fekcijo

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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Zobrazené barvy odpovídají 
skutečným odstínům pouze při-
bližně. Upozorňujeme, že uspo-
řádání výrobků v ateliérovém 
prostředí neodpovídá technic-
kým požadavkům. Dekorativní 
doplňky nejsou součástí naší 
obchodní nabídky. Vyhrazujeme 
si právo provést technické 
změny bez předchozího upozor-
nění. Registrovaný design.

Zobrazené farby len približne 

zodpovedajú aktuálnym farebným 

odtieňom. Treba brať do úvahy, že 

tu zobrazené doplnky sú len deko-

ratívne a nezodpovedajú technickým 

požiadavkám. Súčasti dekorácií nie 

sú zahrnuté v cene a v aktuálnej 

ponuke. Vyhradzujeme si právo na 

technické zmeny bez predchádza-

júceho upozornenia. Registrovaný 

dizajn.

Prikazane boje samo približno odgo-

varaju stvarnim nijansama. Ovdje 

prikazano uređenje služi samo za 

ilustraciju te nisu uzeti u obzir svi 

tehnički zahtjevi ugradnje. Ukrasni 

predmeti nisu uključeni u ponu-

du. Pridržavamo pravo tehničkih 

promjena bez prethodne najave. 

Registrirani dizajn.

Prikazane barve le približno ustre-

zajo aktualnim odtenkom. Prikazani 

ambienti so dekorativne narave, 

ravno tako pa pri postavitvi niso 

bile upoštevane vse tehnične 

zahteve. Dekorativni deli niso 

vključeni v komercialno ponudbo. 

Pridržujemo si pravico do tehničnih 

sprememb brez predhodnega opo-

zorila. Registriran dizajn.

Vany a sprchové vaničky 
LAUFEN vyhovují současným 
evropským standardům. Jsou 
zkoušeny nezávislým institutem 
LGA QualiTest GmbH a jsou 
monitorovány v průběhu výroby.

Kúpeľňové vane a sprchové vaničky 

LAUFEN vyhovujú súčasným európ-

skym normám a sú kontrolované 

nezávislým inštitútom LGA QualiTest 

GmbH a sledované počas výroby.

LAUFEN kade i tuš-kade udovolja-

vaju trenutno važećim europskim 

standardima, a ispitivanja vrši neovi-

sni institut LGA QualiTest GmbH koji 

nadzire i proizvodnju.

LAUFEN kopalne in tuš kadi so 

skladne z veljavnimi standardi 

Evropske unije in pregledane 

s strani neodvisnega inš tituta LGA 

QualiTest GmbH, nadzorovan je bil 

tudi celotni postopek proizvodnje.

Fotografie/Fotografie/Fotografija/
Fotografija: Christoph Kern
Úprava/Návrh/Urednik/Stil:
Heidy Kaufmann

Asia:

Roca Asia Ltd.

Room 2303, 23/F

14 Electric Road

North Point, Hong Kong

Tel.: +852 250 624 38

Fax: +852 250 624 92

laufenasia@hongkong.laufen.ch

www.laufen.com/export

Australia, New Zealand and Oceania:

LAUFEN

Office 1302 – Level 13 REGUS

167 Macquarie Street

Sydney NSW 2000

AUSTRALIA

Tel.: +61(0)4 1681 5934

Fax: +61(0)2 8667 3200

josep.royo@roca.net

www.laufen.com

Austria:

LAUFEN Austria AG

Mariazeller Strasse 100

A-3150 Wilhelmsburg

Tel.: +43 2746 6060

Fax: +43 2746 6060 380

office@at.laufen.com

www.laufen.co.at

Benelux:

LAUFEN Benelux B.V.

Postbus 2702

NL-3800 GG Amersfoort

Tel.: +31 (0)33 450 20 90

Fax: +31 (0)33 450 20 91

info@laufen.nl

www.laufen.nl

www.laufen.be

Bulgaria:

Roca Bulgaria

Pirotska Street, 5

1421 Sofia/Bulgaria

Tel.: +359 02 93 05 910

Fax: +359 02 93 05 918

office.sofia@bg.roca.net

www.roca-bulgaria.bg

China:

Roca Sanitary Trading Co. Ltd

Room 503-505, City Gateway

No. 396 North Caoxi Road

Shanghai 200030, China

Tel.: +86 21 3368 8822

Fax: +86 21 3368 8299

enquiries@roca.net.cn

www.roca.cn

Croatia:

LAUFEN CZ s.r.o.

Jagodno 102

10415 Novo Čiče

Hrvatska

Tel./Fax: +385 1 619 56 76

office.zagreb@hr.laufen.com

www.laufen.com/hr

Czech Republic:

LAUFEN CZ s.r.o.

V Tůních 3/1637

120 00 Praha 2

Tel.: +420 296 337 711

Fax: +420 296 337 713

marketing@cz.laufen.com

www.laufen.com/cz

Estonia, Latvia:

LAUFEN CZ s.r.o.

Pae 25-8

Tallinn, 11414

Estonia

Tel./Fax: +372 6 215 569

office.tallinn@ee.laufen.com

www.laufen.com

France:

LAUFEN France

19-21, rue de Bretagne

Z.I. des Béthunes

F-95310 St-Ouen-L’Aumône Cedex

Tel.: +33 1 34 40 39 31

Fax: +33 1 30 37 02 65

commercial@laufen-france.com

www.laufen.com/fr

Germany:

LAUFEN GmbH

Feincheswiese 17

D-56424 Staudt

Tel.: +49 2602 9493 33

Fax: +49 2602 9493 355

info.staudt@de.laufen.com

www.laufen.com/de

Hungary:

LAUFEN CZ s.r.o.

Ördögárok u. 121

H-1029 Budapest

Magyarország

Tel.: +36 1 376 96 24

Fax: +36 1 376 96 24

office.budapest@hu.laufen.com

www.laufen.com

Italy:

LAUFEN Italia s.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 24

I-20080 Casarile (MI)

Tel.: +39 02 900 25 1

Fax: +39 02 905 21 74

roca_italia@roca-italia.com

www.roca.com

Lithuania:

LAUFEN CZ s.r.o.

Užupio g. 30

Vilnius, 01203

Lietuva

Tel. +370 5 215 30 76

Fax: +370 5 215 30 86

office.vilnius@lt.laufen.com

www.laufen.com/lt

Nordic:

Laufen Nordic ApS

Fejøvej 8

DK-4652 Haarlev

Tel.: +45 56 287 287

Fax: +45 56 287 237

soren.hougaard@dk.laufen.com

www.laufen.com/export

Poland:

Roca Polska Sp. z o.o.

ul. Wyczólkowskiego 20

44-109 Gliwice

Tel.: +48 32 339 41 00

Fax: +48 32 339 41 01

biuro@roca.pl

www.laufen.com

Portugal:

Roca, S.A., Portugal

Apartado 575, Ponte da Madalena

2416-905 – Leiria, Portugal

Tel.: +351 244 720 000

Fax: +351 244 722 373

marketing.le@pt.roca.net

www.laufen.pt

Romania:

LAUFEN CZ s.r.o.

Str. Matei Basarab nr. 82

500008 Brasov

Tel./Fax: +40 268 413 609

Mobil: +40 749 075 174

office.bucharest@ro.laufen.com

Russia:

Roca Santekhnika

Promyshlennaya Str. 7, Tosno

Leningrad region, 187000, Russia

Tel.: +7 812 347 94 49

Fax: +7 812 347 94 50

office.moscow@ru.laufen.com

www.laufen.ru

Roca Santekhnika

Altufievskoye shosse, 1/7

Moscow, 127106, Russia

Tel.: +7 (495) 956 33 30

Tel.: +7 (495) 230 65 48

Fax: +7 (495) 234 07 97

office.moscow@ru.laufen.com

www.laufen.ru

Serbia, Montenegro,

Macedonia, Albania, Moldova,

Bosnia and Herzegovina:

LAUFEN CZ s.r.o.

V Tůních 3/1637

120 00 Praha 2

Tel.: +420 296 337 724

robert.hruby@cz.laufen.com

Slovakia:

LAUFEN SK s.r.o.

Štefanovičova 12

811 04 Bratislava

Tel.: +421 2 526 210 24

Fax: +421 2 526 210 25

office.bratislava@sk.laufen.com

www.laufen.com/sk

Slovenia:

LAUFEN CZ s.r.o.

Ul. Ivana Regenta 2

SI-6310 IZOLA, Slovenia

Tel.: +386(0)5 640 12 12

Tel.: +386(0)3 134 25 67

Fax: +386(0)5 640 12 12

office.ljubljana@si.laufen.com

Spain:

LAUFEN

Av Diagonal 513

08029 Barcelona

Tel.: +34 93 366 12 00

Fax: +34 93 430 20 19

infosan@roca.es

www.laufen.es

Switzerland:

Keramik Laufen AG

Wahlenstrasse 46

CH-4242 Laufen

Tel.: +41 61 765 75 75

Fax: +41 61 761 57 11

infocenter@laufen.ch

www.laufen.ch

Ukraine:

LAUFEN CZ s.r.o. Ukraine

19, Ak. Tupoleva str.

Kiev, 04128

Tel.: +380-(44)-499-0620

Fax: +380-(44)-499-0621

office.kiev@ua.laufen.com

www.laufen.com/ua

United Kingdom:

LAUFEN Ltd.

Laufen House

Crab Apple Way

Vale Park, Evesham

Worcestershire, WR11 1GP

Tel.: +44 (0)1386 422 768

Fax: +44 (0)1386 765 502

info@uk.laufen.com

www.laufen.co.uk

Export:

LAUFEN Bathrooms AG

Wahlenstrasse 46

CH-4242 Laufen

Tel.: +41 61 765 76 09

Fax: +41 61 761 10 20

export@laufen.ch

www.laufen.com/export

Headquarters:

LAUFEN Bathrooms AG

Wahlenstrasse 46

CH-4242 Laufen

Tel.: +41 61 765 71 11

Fax: +41 61 761 36 60

feedback@laufen.ch

www.laufen.com

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

Kompletný sortiment Obklady, Dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk
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