2

3

3

MIMO. MALÁ KOUPELNA S HVĚZDNÝM
PŮVABEM.

MIMO HÝŘÍ INSPIRACÍ. S NÍM JE
KOUPELNA ŽIVÁ A ZÁŘIVÁ, HRAVÁ,
DŮVTIPNÁ A UCELENÁ. TAKÉ BYSTE
PRO SVOU KOUPELNU ZVOLILI MIMO?

MIMO. MALÁ KÚPEĽŇA
S HVIEZDNYM
ČAROM.

MIMO. MALA
KUPAONICA ZA
ZVJEZDANE TRENUTKE.

MIMO. MAJHNA
KOPALNICA Z VELIKIM
PRIDIHOM.

MIMO jednoducho
prekypuje inšpiráciou.
Kúpeľňa, ktorá je vitálna
a pulzujúca – uvoľňuje
inteligenciu, dôvtip
a integritu. Koľko si
z nej želáte?

MIMO jednostavno
oduševljava mjehurićima.
Kupaonica koja odiše
vitalnošću i uživanjem –
pršti inteligentnim rješenjima, domišljatošću i cjelovitošću. Koliko mima
želite?

MIMO kar kipi od navdiha.
Kopalnica, ki živi in drhti
– izžareva inteligenco,
bistrost in popolnost.
Koliko mima si želite?
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Život v meste. Vonku je tempo
hektické.
Nič nie je lepšie ako mať mimo
vnútri. Kúpeľňa pre moderný život.
Pre kúpeľne, ktoré chcú znamenať
viac než len „miestnosť s vodou“.
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Urbano življenje. Vani je tempo
iscrpljujuće naporan.
Sva je sreća, što ovdje kod kuće
imamo mimo. Kupaonica za moderan
život. Za kupaonice koje žele biti nešto
više od prostorije za vršenje higijene.

Urbano življenje. Zunaj vlada divji
tempo.
Toliko boljši razlog, da imate notri
mimo. Kopalnica za moderni slog
življenja. Za kopalnice, katerim želite,
da bi bile bolj »sočne«.

ŽIVOT VE MĚSTĚ S HEKTICKÝM TEMPEM ZA OKNY.
OČ LEPŠÍ JE MÍT MIMO UVNITŘ.
V KOUPELNĚ PRO MODERNÍ BYDLENÍ. V KOUPELNĚ,
KTERÁ CHCE BÝT VÍCE NEŽ POUHOU „UMÝVÁRNOU“.
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KRÁSNÉ SLUNEČNÉ RÁNO! JE SNAD LEPŠÍ ZPŮSOB, JAK ZAČÍT DEN? BAREVNÝ
SVĚT KOUPELEN MIMO JE RYZÍ INSPIRACÍ. HONOSNÁ BĚLOST JEMNÉ KERAMIKY,
HRAVÁ RŮŽOVÁ NEBO MODERNÍ ČERNÁ. ZVOLTE SI VLASTNÍ BAREVNÝ STYL.
MIMO SE VYHÝBÁ KONVENCÍM A OSTRÝM HRANÁM. DESIGNU VÉVODÍ
LÁSKA K ŽIVOTU. KERAMIKA JE ZVLNĚNÁ, MÍSTY ASYMETRICKÁ. VÝHODOU
JE MNOŽSTVÍ PRAKTICKÉHO ÚLOŽNÉHO PROSTORU A SNADNO UDRŽOVATELNÝ
POVRCH. TO VŠE NA MINIMÁLNÍM PROSTORU.

Dobré ráno slnko: čím je lepšie začínať deň? Farebný vesmír mimo je
čistou inšpiráciou: nádherná biela
v tej najjemnejšej keramike, ružový
punč alebo štýlová čierna. Zvoľte si
svoj vlastný farebný štýl.
mimo tiež pyšne odmieta konvencie, koncepcia dizajnu tiež uniká
pred ostrými hranami. Pravidlá lásky
k životu, ak príde na keramiku, sú
zakrivené a miestami asymetrické
s množstvom praktického úložného
priestoru a ľahko čistiacim povrchom – všetko na minimálnom
priestore.
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Dobro jutro, sunce: postoji li bolji
početak dana? Beskraj mimo boja
savršeno je nadahnuće: predivna
bijela keramika najbolje kvalitete,
iznenađujuća ružičasta ili crna koja
oplemenjuje stil. Odaberite vlastitu
zaštitnu boju.
mimo ne robuje ustaljenim pravilima,
s dizajnerskim odmakom od oštrih
rubova. Odlikuje ga ljubav prema
životu no kad se radi o keramici,
ona je obla i zakrivljena, ponekad
nesimetrična s mnoštvom praktičnog prostora za odlaganje i površinama jednostavnim za čišćenje –
sve u minimalnom prostoru.

Dobro jutro, sonček: Je še kak boljši
način za začetek dneva? Barvni svet
mimo je poln navdihov. Najboljša
keramika v sijajni beli, udarni rožnati
ali vedno stilski črni barvi. Izberite si
lastni barvni slog.
mimo se odklanja od običajnih
norm, oblikovalski koncept odklanja
ostre robove. Prevladuje ljubezen do
življenja. Ko pridemo do keramike,
je ta zaobljena ter občasno
asimetrična, a z mnogo praktičnimi
odlagalnimi mesti in površinami,
ki so enostavne za čiščenje – vse
to v majhnem prostoru.
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MIMO JE ODBORNÍKEM PRO DOKONALÉ KOUPÁNÍ: KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
MIMO BY LAUFEN UKRYJE MALIČKOSTI, KTERÉ BY MOHLY NAVODIT DOJEM
NEPOŘÁDKU, KDYBYCHOM JE NECHALI VENKU.
NÁBYTEK JE PŘIPEVNĚN NA STĚNĚ A USNADŇUJE TAK ÚDRŽBU PODLAHY.
VYSOCE KVALITNÍ POVRCH NÁBYTKU JE ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ A JE
VYROBEN Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU.

mimo je špecialista v bezchybnom
kúpaní: kúpeľˇňový nábytok mimo
od ﬁrmy Laufen ukrýva všetky tie
drobné časti a kúsky, ktoré ostali
ležať naokolo a mohli by inak vytvoriť
neforemný zmätok. Nábytok
montovateľný na stenu (pre
jednoduché čistenie podlahy),
vysokej kvality, s povrchom odolným
voči poškriabaniu, vyrobený
z recyklovaného materiálu.
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mimo je stručnjak za nezaboravno
kupanje: mimo kupaonski namještaj
iz Laufena krije sve sitnice koje
bi rasute uokolo davale utisak
potpunog nereda. Namještaj za
zidnu ugradnju (za vrlo jednostavno
održavanje poda) visoke je kvalitete,
površina otpornih na ogrebotine,
a izrađen od uporabljenih materijala.

mimo je strokovnjak za brezhibno
kopanje: kopalniška oprema mimo
Laufen skriva vse tiste podrobnosti,
ki bi sicer lahko ustvarile vtis
zanemarjenosti. Elementi, ki se
namestijo na steno (za čim lažje
čiščenje tal) imajo površino, ki je
odporna na praske in izdelana
iz recikliranega materiala.
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MIMO VYZÝVÁ KE ZDOBNOSTI.
SMĚLE PROPOJENÉ KRUHY ODRÁŽEJÍ KONTURY UMYVADEL
A HRAVĚ JE NAPODOBUJÍ. AŤ UŽ JSOU NA KOUPELNOVÉM
NÁBYTKU NEBO NA SPRCHOVÝCH ZÁVĚSECH, GRAFICKÝ
DESIGN SPOJUJE KOUPELNOVÉ PRVKY A VYTVÁŘÍ
JEDNOTNÝ CELEK.

mimo vás vyzýva k ozdobnosti.
Odvážne poprepletané kruhy
odzrkadľujú kontúry umývadiel –
a šikovne ich kopírujú. Či už na
povrchu nábytku alebo sprchových
závesoch – dizajn graﬁckých
elementov spája kúpeľňové prvky
tak, aby vytvárali integrovaný celok.
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mimo upućuje na izazov za uljepšavanje Vašega života. Smiono prepleteni prsteni odražavaju oblike umivaonika – i umjetnički i razigrano ih
nadopunjuju. Bilo na površinama
namještaja ili na zavjesi za tuš – graﬁčki dizajn povezuje elemente kupaonice stvarajući potpunu cjelinu.

mimo kar kliče k ustvarjalnosti.
Drzno prepleteni obroči odsevajo
obrise umivalnikov in jih spretno
replicirajo. Naj bodo na površini
pohištva ali na zavesi prhe – graﬁčni
dizajn povezuje kopalniške elemente
in ustvarja povezano celoto.
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MIMO. KOUPÁNÍ S MAXIMÁLNÍ PÉČÍ.

PÉČE O SEBE I O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
TO JE KRÉDO ŘADY MIMO. OZNAČENÍ
„SWISS MADE“ ZARUČUJE NEJEN
ŠPIČKOVOU KVALITU, ALE TAKÉ
SNADNOU ÚDRŽBU PRODUKTŮ
A JEJICH DLOUHOU ŽIVOTNOST.
KOUPÁNÍ S KLIDNÝM SVĚDOMÍM.

MIMO. KÚPANIE
V ÚPLNEJ
STAROSTLIVOSTI.

MIMO. SAVRŠENA
NJEŽNOST BRIŽLJIVOG
KUPANJA.

MIMO. KOPANJE
V POPOLNI
NEGI.

Starostlivosť o jednotlivca
a životné prostredie – to je
krédom kolekcie mimo.
„Vyrobené vo Švajčiarsku“
garantuje nielen špičkovú
kvalitu, ale tiež vysoký
štandard v podmienkach
udržateľnosti produktov
a ich využiteľnosti.
Kúpanie s čistým
svedomím.

Briga za vlastitu i dobrobit
okoliša – za mimo je to
glavna misao. Oznaka
„Izrađeno u Švicarskoj“
ne jamči samo izvrsnu
kvalitetu, već i visoke
standarde u pogledu
održivih proizvoda
i uporabe. Kupanje
sa čistom sviješću
i savješću.

Skrb zase in za okolje – to
je kredo kolekcije mimo.
»Izdelano v Švici« ne jamči
le najvišje kakovosti,
ampak tudi visoke
standarde na področju
vzdržljivosti in koristne
rabe izdelkov. Kopanje
s čisto vestjo.
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VŠESTRANNÁ, SVĚŽÍ, ODVÁŽNÁ. TAKOVÁ JE KOLEKCE MIMO
BY LAUFEN. LUXUSNĚ HLUBOKÁ VANA ZE SANITÁRNÍHO
AKRYLÁTU JE PŘI VÝŠCE 58 CENTIMETRŮ DOSTATEČNĚ
PROSTORNÁ A POHODLNÁ PRO RELAXAČNÍ KOUPEL.
IDEÁLNÍ JE I PRO SPRCHOVÁNÍ. TEXTILNÍ SPRCHOVÝ ZÁVĚS
LEMUJÍCÍ OKRAJ VANY ZAJISTÍ SUCHO V KOUPELNĚ.
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Prispôsobivý, osviežujúci –
s odvážnym dotykom: to je mimo.
Na 58 centimetroch, kompaktná
vaňa zo sanitárneho akrylátu,
s prepychovou hĺbkou
s dostatočným priestorom
pre relaxačný kúpeľ. Tiež ideálna
na sprchovanie. Textilný sprchový
záves lemujúci kontúry vane
zaručuje, že kúpeľňa ostane suchá.

Prilagodljiv, svjež – s daškom
dosjetljivosti: to je mimo.
Na 58 centimetara, kompaktna
kada od sanitarnog akrila luksuzno
je duboka – s dovoljno prostora za
opuštajuću kupku i za visoke osobe.
Idealna je i za tuširanje. Zavjesa za
tuš od tkanine, slijedi obrise kade
i tako kupaonicu održava uvijek
suhom.

Prilagodljivo, sveže – in z drznim
pridihom: to je mimo.
Z 58 centimetri je kompaktna
sanitarna akrilna kopalna kad
razkošno globoka – v udobju kopeli
lahko uživajo tudi višje raščeni.
Idealna je tudi za prhanje. Tekstilna
zavesa prhe, ki nadaljuje vzorce
kopalne kadi, zagotavlja, da ostane
kopalnica suha.
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MINIMALISTICKÉ ŘEŠENÍ MIMO: UMÝVÁTKO NA RUCE JE NEJMENŠÍM PRVKEM
ATRAKTIVNÍHO KOUPELNOVÉHO DESIGNU.
mimo mikro-riešenie: umývadielko
na ruky je tým najmenším
umývadlom v tomto atraktívnom
kúpeľňovom dizajne.

mimo mikro-rješenja: mali umivaonik
za ruke najmanji je umivaonik
u ovom privlačnom dizajnu
kupaonica.

mikro-rešitev mimo: mali umivalnik
za roke je najmanjši v tej atraktivni
kopalniški zasnovi.
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MIMO NABÍZÍ VŠE: BAREVNOU KRÁSU I DISKRÉTNÍ
ČERNOBÍLOU KOMBINACI. ZRCADLA, KTERÁ NEOBSAHUJÍ
TĚŽKÉ KOVY, JSOU ZDOBENA KERAMICKÝMI POLICEMI
NA KOUPELNOVÉ POTŘEBY A OSVĚTLENÍM NAVOZUJÍCÍM
PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU. DEKORATIVNOST UMYVADEL
MOHOU ZVÝŠIT KERAMICKÉ SLOUPY.

mimo myslí na všetko: raz je žiarivý
a nádherný, inokedy je diskrétne
čierno-biely. Umývadlo je možné
doplniť keramickými stĺpmi,
zrkadlom, ktoré samozrejme neobsahuje ťažké kovy, s keramickými
policami na kúpeľňové doplnky
a osvetlením, čo vytvára to správne
usporiadanie.

mimo ima sve: od vedrog i prekrasnog do umirujućeg crno-bijelog.
Umivaonik se može opremiti i keramičkim stupovima, ogledalom koje
je bez teških metala, oplemenjeno
keramičkim policama za sitne potrepštine u kupaonici i najboljim
osvjetljenjem.

mimo ima vse: od svetle in lepe do
umirjene črno-bele. Umivalnik lahko
oplemenitite s keramičnimi oporami,
zrcalom, ki je seveda izdelan brez
težkih kovin, in s keramičnimi policami ter z lučmi, ki ustvarijo ravno
pravo vzdušje za vas.
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DECHBEROUCÍ KRÁSA UMYVADLA MIMO SE SKRYTÝM
PŘEPADEM A DŮVTIPNÉ TVAROVÁNÍ POLIČEK VÁS
PŘESVĚDČÍ O OSOBITOSTI KOLEKCE MIMO BY LAUFEN.
ZVOLTE SI VLASTNÍ BAREVNÝ STYL V KLASICKÉ BÍLÉ,
RŮŽOVÉ NEBO ELEGANTNÍ ČERNÉ. ORIGINÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
BATERIÍ ZARUČUJE JEŠTĚ VĚTŠÍ KONTROLU SPOTŘEBY
VODY.

Srdcervúco nádherné: umývadlo
mimo so skrytým prepadom
a policami s duchaplne zaobleným
povrchom. Zvoľte si svoj vlastný
farebný štýl a budete nútený
súhlasiť, že táto keramická kolekcia
má šarm. Kohútiky s vlastnosťami
joysticku sú pákami pre dokonalé
ovládanie prietoku.
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Neodoljivo prekrasan: mimo
umivaonik sa sakrivenim odvodom
i policama dosjetljivo zakrivljenih
površina. Odaberite vašu boju
i morat ćete se složiti: keramička
kolekcija ima šarm, sve do slavina
koje imaju oblik joysticka, za
savršenu kontrolu protoka vode.

Ganljivo lepo: mimo umivalnik
s skritim pretokom in policami
z umetelno zaobljenimi površinami.
Izberite svoj lastni barvni slog in
všeč vam bo: ta keramična kolekcija
ima poseben čar; armature z ročaji
vam zagotavljajo izjemen nadzor
količine pretoka.
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MIMO. NEUVĚŘITELNĚ SVŮDNÉ.

VŠECHNO JDE LÍP, KDYŽ SE DĚLÁ
S LÁSKOU. KOUPELNA JE JEN VÁŠ
PRIVÁTNÍ PROSTOR, KTERÝM UDĚLÁTE
DOJEM NA SVÉ PŘÁTELE, SOUSEDY, ALE
PŘEDEVŠÍM NA SEBE SAMA. S KOLEKCÍ
MIMO BY LAUFEN TO OPRAVDU JDE!
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MIMO. NESKUTOČNE
ZVODNÝ.

MIMO. NEVJEROJATNO
ZAVODLJIV.

MIMO. NEVERJETNO
ZAPELJIV.

Ak sa chce, všetko sa dá.
Nakoniec, vaša kúpeľňa je
výnimočným priestorom
pre vás.
Ideálne vybavená potom
zapôsobí aj na iných:
vašich susedov, priateľov –
a (s mimo je aj toto
možné!) znovu a znovu
na vás.

Sve je moguće, ako vi
to zaželite. Naposljetku,
Vaša kupaonica je Vaš
vlastiti poseban prostor
i ogledalo Vaše duše.
Stoga, idealno opremljena
ostavlja duboki utisak na
sve: Vaše susjede, Vaše
prijatelje – i (uz mimo je
čak i to moguće!) Vas,
uvijek iznova.

Vse je mogoče, če vam
je le všeč. Navsezadnje
je vaša kopalnica vaš
poseben prostor, ogledalo
vaše duše. Idealno zasnovano ustvarja odličen vtis
na druge: vaše sosede,
prijatelje in vas same
(z mimo je mogoče vse) –
vedno znova in znova.
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Ostaňte v pohode: všetky tvary,
farby a dekoratívne prvky boli
vytvorené a usporiadané slávnymi
návrhármi. Prenechávajú vám
obrovskú slobodu vo výbere
a garantujú vkus.
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Ostanite veseli i u formi: sve oblike,
boje i ukrasne elemente oblikovali
su i uskladili poznati dizajneri.
Ostavivši Vam veliku slobodu
izbora i jamstvo dobroga ukusa.

Ostanite razpoloženi: vse oblike,
barve in dekorativne elemente
so oblikovali in koordinirali znani
oblikovalci. To vam daje veliko
svobode pri izbiri in zagotavlja
dober okus.

BUĎTE V POHODĚ: VŠECHNY TVARY, BARVY A DEKORAČNÍ PRVKY BYLY VYTVOŘENY
A USPOŘÁDÁNY SLAVNÝMI DESIGNÉRY. TO VÁM DÁVÁ OBROVSKOU SVOBODU PŘI
VÝBĚRU A ZARUČUJE VKUS.
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STYLOVÉ? JISTĚ! S MIMO MŮŽETE I ZARISKOVAT. POBAVTE
SE S BARVAMI, HRAJTE SI S GRAFICKÝMI PRVKY A TVARY
A VYTVOŘTE MIMO KOUPELNU. OD VANY AŽ PO BATERII.

Štýlové? Samozrejme! Môžeš to
risknúť s kolekciou mimo. Zabávaj
sa s farbami, pohraj sa s graﬁckými
prvkami a tvarmi, vytvor si svoj
vlastný štýl kúpeľne mimo.
Počnúc vaňou až po kohútik.
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Sa stilom? Sigurno! Uz mimo
možete ponešto i riskirati. Zabavite
se uz boje, poigrajte se graﬁčkim
elementima i oblicima i načinite
vlastitu mimo kupaonicu koja
odražava Vašu osobnost.
Od kade do slavine.

Modno? Zagotovo! S kolekcijo
mimo si lahko privoščite nekaj
tveganja. Zabavajte se z barvami,
igrajte se z graﬁčnimi elementi in
oblikami ter si ustvarite osebno
kopalnico mimo. Od kopalne kadi
do armature.
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MIMO VTISKNE KAŽDÉ KOUPELNĚ
NENAPODOBITELNOU PEČEŤ.
KOMPAKTNÍ KLOZETY MIMO UDĚLAJÍ
DOJEM KVALITOU A VZHLEDEM.
SEDÁTKO JE ANTIBAKTERIÁLNĚ
OŠETŘENO A JE DODÁVÁNO S FUNKCÍ
TICHÉHO ZAVÍRÁNÍ SOFTCLOSE.
KERAMIKU LZE OBJEDNAT
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LCC,
KTERÁ USNADŇUJE ÚDRŽBU.

mimo prepožičiava každej kúpeľni
výnimočné miesto. Kompaktné WC
mimo prekvapia vnútornými
a vonkajšími kvalitami. Toaletné
sedadlo s antibakteriálnou úpravou
je voliteľné podľa výberu s funkciou
softclose. Keramika je voliteľne
dostupná s ľahko udržiavateľnou
LCC povrchovou úpravou.
mimo pruža svakoj kupaonici pečat
jedinstvenosti. Kompaktna mimo
školjka iznenađuje svojim unutarnjim
i vanjskim svojstvima i kvalitetom.
Daska za školjku dolazi s
protubakterijskim premazom,
a dostupna je i s funkcijom tihog
zatvaranja. Keramika je dostupna
i s LCC glazurom jednostavnom
za čišćenje.
mimo vsakemu najmanjšemu prostoru
doda značilen pečat. Kompaktni mimo
toaletni prostori naredijo vtis z
notranjimi in zunanjimi kakovostmi.
Pokrov straniščne školjke ima
protibakterijsko obdelano površino in je
na voljo tudi v različici s hidravličnim
zapiranjem. Keramika je na voljo tudi
z LCC glazuro, ki omogoča enostavno
čiščenje.
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MIMO. PRAKTICKÉ DO POSLEDNÍHO
DETAILU.

ZRCADLO, ZRCADLO, KDO
JE NA SVĚTĚ NEJKRÁSNĚJŠÍ?
TAHLE POHÁDKA JE UŽ MINULOSTÍ.
KOLEKCE MIMO BY LAUFEN ODRÁŽÍ
VÁŠ OSOBITÝ STYL.
DOSTATEK PROSTORU PRO KRÉMY,
PARFÉMY, MÝDLO, ALE TAKÉ PRO TAJNÉ
DROBNOSTI. MIMO TAK V KOUPELNĚ
VYTVÁŘÍ UŽITEČNÉ MÍSTO.
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MIMO. PRAKTICKÉ
DO POSLEDNÉHO
DETAILU.

MIMO. PRAKTIČAN
I DO NAJMANJE
POJEDINOSTI.

MIMO. PRAKTIČEN
DO ZADNJEGA
DETAJLA.

Zrkadlo, zrkadlo na
stene… je už minulosťou.
Kolekcia mimo vcelku
dôverne vyjadruje váš
osobný štýl. Nehovoriac
o početných priestoroch
na krémy, parfémy,
mydlá – a také či onaké
malé tajomstvo.
mimo vytvára užitočný
priestor pre také veci.

Ogledalo, ogledalce
najljepši tko je… to je
rješenje iz prošlosti: mimo
sa sigurnošću odražava
Vaš osobni stil. A da i ne
spominjemo mnogo
prostora za kreme,
parfeme, sapune – pa čak
i poneku Vašu malu tajnu.
Korisno je što mimo
stvara prostor i za takve
stvarčice.

Zrcalce, zrcalce na steni
povej… to je bila včerajšnja rešitev. Garnitura
mimo drzno izžareva vaš
osebni slog. Da ne omenjamo ogromno prostora
za kreme, parfume, mila –
morda celo za vaše male
skrivnosti. Uporabni
mimo, ki zagotavlja
tovrstne prednosti.
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Dostupné vo zvislej alebo vodorovnej
verzii, zrkadlá vytvárajú dojem, akoby
boli voľne umiestnené na stene.

Dostupna kao okomita ili vodoravna
inačica, ogledala izgledaju kao da
slobodno lebde ispred zida.

Na voljo v pokončni ali ležeči različici, ogledala izgledajo kot prostoviseča pred steno.

Nech je svetlo: Svietiace hliníkové
telesá sú dostupné v bielej a čiernej
farbe pre obe série veľkostí zrkadiel.
Použité sú len energeticky výkonné
žiarovky.

Neka bude svjetlo: Elementi osvjetljenja od aluminija dostupni su u bijeloj i crnoj boji za obje serije veličina
ogledala. Koriste se isključivo štedljive žarulje.

Naj bo svetloba: Svetilni elementi
iz aluminija so na voljo v beli in črni
barvi za vse serijske velikosti. Uporabljene so le energijsko varčne žarnice.

Pre celkový pohľad: centrálne
umiestnenie nastaviteľného zrkadlového panelu umožňuje pohľad dozadu. Zrkadlová skrinka obsahuje
police z číreho skla a zásuvku. Všetky zrkadlá sú vyrobené tak, aby boli
šetrné k prírode bez prísad olova.

Za potpuni pregled: u sredini postavljena prilagodljiva ploha ogledala
omogućava pogled i sa stražnje
strane. Ormarić ogledalo ima blistave staklene police i utičnicu. Sva
ogledala izrađena su od materijala
obzirnih prema okolišu i bez dodatka olova.

Za najboljši pogled: sredinski položaj nastavljivega ogledala omogoča
pogled od zadaj. Omarica z ogledalom vključuje svetle steklene police
in vtičnico. Vsa ogledala so izdelana
na okolju prijazen način, brez dodatkov svinca.
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ZRCADLA JSOU K DISPOZICI VE SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ
VERZI. VYPADAJÍ, JAKO BY SE VOLNĚ VZNÁŠELA PŘED
STĚNOU.
BUDIŽ SVĚTLO. HLINÍKOVÉ OSVĚTLENÍ JE V BÍLÉ A ČERNÉ
BARVĚ PRO OBĚ VELIKOSTI ZRCADEL. POUŽÍVAJÍ SE POUZE
ÚSPORNÉ ŽÁROVKY.
KOMPLEXNÍ POHLED: CENTRÁLNÍ UMÍSTĚNÍ
NASTAVITELNÉHO PANELU ZRCADLA UMOŽŇUJE POHLED
ZEZADU. SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM MÁ ČIRÉ SKLENĚNÉ
POLICE A TAKÉ ZÁSUVKU. VŠECHNA ZRCADLA JSOU
VYROBENA V SOULADU S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
BEZ PŘÍMĚSÍ OLOVA.
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MIMO NABÍZÍ RŮZNORODOST KOMPLETNÍ KOUPELNY: UMYVADLA A KOVÁNÍ,
KLOZETY A BIDETY, KERAMICKÉ POLIČKY, ZRCADLA, SPRCHOVÉ VANY SE
ZÁVĚSEM A WHIRLSYSTÉMEM. MIMO SE TAK SNADNO PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM
PŘEDSTAVÁM O DOKONALÉ KOUPELNĚ.
K DISPOZICI JE CELÁ ŘADA UMYVADEL V ROZMĚRECH 45, 55, 60, 65 CM
A DVOJUMYVADLA VČETNĚ SLADĚNÉHO NÁBYTKU VE VŠECH ROZMĚRECH
A BARVÁCH MIMO.

mimo ponúka rozmanitosť kompletnej kúpeľňovej
súpravy: umývadlo a doplnky, wc a bidet, keramické police, zrkadlo, sprchové vane so závesom
a whirlsystémom. mimo sa tak rýchlo prispôsobí
vašim preferenciám a rozvrhnutiu kúpeľne.
Plná zostava štyroch jednotlivých umývadiel
vo formáte rozmerov 45, 55, 60, 65 cm a dvojité
umývadlo, sú dostupné – samozrejme aj s dokonale ladiacim nábytkom vo všetkých rozmeroch
a farbách mimo.
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mimo nudi različite dijelove za cjelovitu kupaonicu: umivaonik i spojni elementi, wc i bide, keramičke police, ogledalo, tuš-kade sa zavjesom
i hidromasažni sustav. mimo se tako lako prilagođava Vašem ukusu i željama u svezi izgleda
kupaonice. Dostupna je paleta od četiri jednostruka umivaonika veličine 45, 55, 60 i 65 cm,
kao i dvostruki umivaonik – uz, naravno, odgovarajući namještaj koji savršeno nadopunjuje
mimo u svim veličinama i bojama.

mimo ponuja različne sestavine za popolno kopalniško garnituro: umivalnik, armature, wc in
bide, keramične police, ogledalo, kadi za prhanje
z zavesami ter Whirlpool sistemom. mimo se
brez napora prilagodi vašim zahtevam pri postavitvi kopalnice. Na voljo je celotna kolekcija štirih
enojnih umivalnikov velikosti 45, 55, 60 in 65 cm
ter dvojni umivalnik – seveda tudi s popolnoma
prilegajočim se pohištvom v vseh velikostih in
barvnih kombinacijah kolekcije mimo.
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ORIGINÁLNĚ TVAROVANÉ KERAMICKÉ
POLICE NA ZEĎ, V BÍLÉ NEBO JINÉ
BARVĚ KOLEKCE MIMO.

Prirodzene tvarované keramické nástenné police bielej alebo inej farby
z kolekcie mimo dokonale ladia s mimo.
Interesantno oblikovane keramičke zidne police u bijeloj ili drugim bojama
iz mimo kolekcije, savršeno se slažu s mimom.
Organsko obdelana keramika mimo ima niz odlično prilegajočih se polic,
v beli barvi ter v barvah mimo, vse prelepo usklajeno.

KLOZETY MIMO CHARAKTERIZUJE JEDINČNÝ DESIGN,
NÍZKÁ SPOTŘEBA VODY A KOMPAKTNÍ ROZMĚRY.
SNADNOU ÚDRŽBU UMOŽŇUJE DESIGN, KTERÝ
ODSTRANIL ZÁHYBY ZACHYCUJÍCÍ NEČISTOTU. LZE OBJEDNAT
TÉŽ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LCC. VŽDY BÍLÉ SEDÁTKO
S FUNKCÍ SOFTCLOSE A POKLOP SEDÁTKA, KTERÝ SE
DODÁVÁ VE TŘECH BAREVNÝCH ROZLIŠENÍCH MIMO,
JSOU VYRÁBĚNY S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU.
Toalety mimo sú charakteristické
značkovým dizajnom, nízkou
spotrebou vody a kompaktnými
rozmermi. Jednoduchá údržba:
Všetky toalety sú navrhnuté bez
škár zadržiavajúcich nečistoty.
Voliteľne dostupné s povrchovou
úpravou LCC. WC doska (vždy
biela) a poklop na WC (v bielej/
čiernej/ružovej) v antibakteriálnom
prevedení. Dostupná je funkcia
Softclose, eliminujúca hlučné
sklápanie.
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mimo školjku odlikuje dizajn s potpisom, mala potrošnja vode i kompaktne dimenzije. Jednostavno za
održavanje: sve školjke dizajnirane
su tako da onemogućuju sakupljanje prljavštine u dijelovima do kojih
je teško doprijeti, a dostupne su
i sa LCC glazurom. Daska za školjku
(uvijek bijela) i poklopac za školjku
(u bijeloj/crnoj/ružičastoj boji) imaju
protubakterijsku površinu. Dostupan
je i Softclose mehanizam tihog
zatvaranja.

Dizajn s podpisom, skromna poraba
vode in kompaktne dimenzije so
značilni elementi mimo WC. Vse je
enostavno za vzdrževanje: Vsi WC-ji
so brez predelov, kjer se lahko
kopičijo nečistoče, po želji na voljo
tudi z LCC glazuro. WC sedež
(vedno v beli barvi) in pokrov WC
deske (v beli/črni/rožnati) sta
protibakterijsko obdelana. Na voljo
je tudi sistem mehkega zapiranja.
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JAPONSKÉ HORKÉ PRAMENY INSPIROVALY SPOLEČNOST
LAUFEN K NÁVRHU VANY MIMO. MINIMÁLNÍ NÁROKY
NA PROSTOR PŘI VELIKOSTI 140 × 80 CENTIMETRŮ
A SOUČASNĚ MAXIMÁLNÍ PROSTOR NA KOUPÁNÍ
S LUXUSNÍ HLOUBKOU 58 CENTIMETRŮ. S PŘIDÁNÍM
BAREVNÝCH DIOD A WHIRLSYSTÉMU S VZDUCHOVOU
MASÁŽÍ LZE TUTO VANU PODLE PŘÁNÍ PROMĚNIT
V OÁZU POHODY.
LAUFEN KONCIPUJE VANU MIMO TAK, ABY SLOUŽILA
DVOJÍMU ÚČELU. JE IDEÁLNÍ PRO KOUPÁNÍ V MINIMÁLNÍM
PROSTORUA STEJNĚ DOKONALÁ PRO SPRCHOVÁNÍ.
ROVNÁ PLOCHA ZARUČUJE STABILITU PŘI SPRCHOVÁNÍ.
CHCETE-LI MÍT JISTOTU, ŽE VAŠE DĚTI NEZPŮSOBÍ PŘI
SPRCHOVÁNÍ V KOUPELNĚ POTOPU, NENÍ PROBLÉM
NAINSTALOVAT TEXTILNÍ ZÁVĚS VE STYLU MIMO,
KTERÝ SE HLADCE POSOUVÁ V KOLEJNICÍCH,
MÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVU A LZE JEJ PRÁT
PŘI 60 °C, KDYŽ JE TŘEBA.

Japonské horúce pramene
zabezpečujú spoločnosti Laufen
inšpiráciu pre vane kolekcie mimo.
Vyžaduje minimálny priestor
140 × 80 centimetrov a zároveň
poskytuje maximálny priestor na
kúpanie vďaka prepychovej hĺbke
vane. Pridaním farebného LED
svetielka a whirlsystému so
vzdušnou masážou, je možné túto
vaňu podľa želania premeniť
namieru šitú oázu wellness.
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Laufen má mimo-vaňu s dvojitým
účelom: ideálna na kúpanie v minimálnom priestore a taktiež perfektná
na sprchovanie. Plochý priestor na
sprchovanie zaručuje stabilitu v stoji.
Mokré a podivuhodné dobrodružstvo v sprche? To nie je problém pre
textilný sprchový záves v štýle
mimo, ktorý sa hladko pohybuje vo
svojich koľajách. Nie je len ošetrený
antibakteriálnou vrstvou – prípadne
je ho možné prať na 60 °C.

Japanski vrući izvori bili su Laufenu
nadahnuće za mimo kadu.
Dovoljan je minimalni prostor od
140 × 80 centimetara koji istodobno
nudi maksimalni prostor za kupanje
uz luksuznu dubinu kade od 58 centimetara. Uz dodatak osvjetljenja
LED žaruljicama u boji i hidromasažnog sustava sa zračnom masažom,
ova se kada može pretvoriti u oazu
uživanja bez premca. Laufen je
osmislio mimo-kadu kao dvojnu mješavinu: idealna je za kupanje u najmanjem mogućem prostoru – a istodobno savršena za tuširanje. Ravna
površina za tuširanje pruža čvrsti
oslonac. Tijekom tuširanja obožavate
bogate slapove vode koji miluju tijelo? To ne predstavlja problem uz
mimo platnenu zavjesu za tuširanje
koja glatko kliže po držaču. Ne samo
da ima protubakterijsku površinu –
također je i periva na 60 °C.

Laufen je navdih za mimo kopalno
kad dobil od japonskih vročih vrelcev. Majhne prostorske zahteve
z le 140 krat 80 centimetri in obenem veliko prostora za kopanje zahvaljujoč razkošni globini. Z dodatkom barvne LED luči in vidnim
Whirlpoolom ter zračno masažo
je mogoče to kopalno kad pretvoriti
v welness oazo po vaši meri. Laufen
vidi kopalno kad mimo kot prepletanje idealnega kopanja v majhnem
prostoru in odličnosti prhanja. Ravno dno omogoča dobro ravnotežje.
Mokra in čudovita doživetja pod
prho? To ni težava za tekstilno zaveso za prho v izgledu mimo, ko gladko drsi po karnisah. Ne le, da je
protibakterijsko obdelana, lahko jo
celo perete pri 60 °C.
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NENÍ KOUPELNY BEZ VODY. MIMO BY
LAUFEN JE VYBAVENO BATERIEMI
OD ŠVÝCARSKÉ SPOLEČNOSTI
SIMILORGROUP, KTERÁ PATŘÍ
DO SKUPINY LAUFEN. OVLÁDÁCÍ
JOYSTICK PRO UMYVADLO A BIDET,
KAZETA ECOTOTAL PRO VANU
A SPRCHU. A TO VŠE V DOKONALÝCH
TVARECH S ŠARMEM MIMO.

Nie je kúpeľňa bez vody. mimo od Laufen sa charakterizuje svojimi
vlastnými návrhmi batérií od švajčiarskej spoločnosti SimilorGroup – kvalita
je v každom jednom kuse, pretože SimilorGroup patrí Laufen. Joystickové
ovládanie pre umývadlo a bidet, úplne ekologický zásobník pre vaňu
a sprchu. A toto všetko v dokonalom tvare so šarmom kolekcie mimo.

Nema kupaonice bez vode. mimo
iz Laufena pruža veliki izbor slavina
vlastitoga dizajna iz švicarskog
SimilorGroupa – kvaliteta u jedinstvenom proizvodu, budući da
i SimilorGroup pripada Laufenu.
Upravljanje ručicom joysticka za
umivaonik i bide, Ecototal set slavine za kadu i tuš. A sve to savršenog oblika koji naglašava dopadljivost garniture mimo.
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Ni kopalnice brez vode. Laufen
mimo kolekcijo odlikujejo lastne
oblikovalske armature iz ponudbe
švicarske skupine Laufen SimilorGroup – kakovost, ulita v enem
kosu, kot je SimilorGroup del
Laufen. Nadzor nad umivalnikom
in bidejem z ročico, Ecototal vložek
za kopalno kad in prho. Vse pa
oblikovano popolno je in daje
mimu poseben šarm.
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MIMO. TECHNICKÉ INFORMACE
TECHNICKÉ INFORMÁCIE / TEHNIČKE INFORMACIJE / TEHNIČNE INFORMACIJE
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mimo by Laufen

81555.2

/

mimo by Laufen

81055.6

/

81055.2

/

81055.2

/

81155.7

//

81155.3

//

81155.3

//

81255.6

Umývátko
Umývadielko
Mali umivaonik
Mali umivalnik

Zápustné umyvadlo
Zapustené umývadlo
Ugradni umivaonik
Umivalnik

Umyvadlo
Umývadlo
Umivaonik
Umivalnik

Umyvadlo
Umývadlo
Umivaonik
Umivalnik

Zápustné umyvadlo
Zapustené umývadlo
Ugradni umivaonik
Napultni umivalnik

Umyvadlo
Umývadlo
Umivaonik
Umivalnik

Umyvadlo
Umývadlo
Umivaonik
Umivalnik

Zápustné umyvadlo
Zapustené umývadlo
Ugradni umivaonik
Napultni umivalnik

.000 .400

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

81955.0

81955.1

81955.0

Sloup, keramický
Stĺp, keramický
Stalak, keramički
Stojalo, keramično

Kryt na sifon, keramický
Kryt na sifón, keramický
Pokrov sifona, keramički
Pokrov sifona, keramični

Sloup, keramický
Stĺp, keramický
Stalak, keramički
Stojalo, keramično

81955.1
Kryt na sifon, keramický
Kryt na sifón, keramický
Pokrov sifona, keramički
Pokrov sifona, keramični

.000 .016 .044 .400

.000 .016 .044 .400

.000 .016 .044 .400

.000 .016 .044 .400

.104 .109

.104 .109

.104 .108 .109 .136

.104 .108 .109 .136

.104 .109

.104 .109

.016 Černá/Čierna/Crna/Črna
.017 Bílá a černá/Biela a čierna/Bijela i crna/Bela in črna
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.104 .109

Barvy keramiky/Farby keramiky/Boje keramike/Barve keramike

Barvy keramiky/Farby keramiky/Boje keramike/Barve keramike
.000 Bílá/Biela/Bijela/Bela
.400 Bílá/Biela/Bijela/Bela LCC (Laufen Clean Coat)

.104 .108 .109 .136

/

.044 Růžová/Ružová/Ružičasta/Rožnata
.045 Bílá a růžová/Biela a ružová/Bijela i ružičasta/Bela
in rožnata

.000 Bílá/Biela/Bijela/Bela
.400 Bílá/Biela/Bijela/Bela LCC (Laufen Clean Coat)
.016 Černá/Čierna/Crna/Črna

.044 Růžová/Ružová/Ružičasta/Rožnata
.045 Bílá a růžová/Biela a ružová/
Bijela i ružičasta/Bela in rožnata

.017 Bílá a černá/Biela a čierna/Bijela i crna/Bela in črna
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mimo by Laufen


= .109

bez otvoru
pro baterii
bez otvoru
pre batériu
bez otvora
za slavinu
brez odprtine
za armaturo



= .104

1 otvor
pro baterii
1 otvor pre batériu
1 otvor za slavinu
1 odprtina
za armaturo

 =
81255.2

/

81255.2

/

81855.3

/

81855.7

Umyvadlo
Umývadlo
Umivaonik
Umivalnik

Umyvadlo
Umývadlo
Umivaonik
Umivalnik

Dvojumyvadlo
Dvojité umývadlo
Dvostruki umivaonik
Dvojni umivalnik

Zápustné dvojumyvadlo
Dvojité zapustené umývadlo
Dvostruki ugradni umivaonik
Dvojni napultni umivalnik,

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

.000 .017 .045 .400

81955.0

81955.1

Sloup, keramický
Stĺp, keramický
Stalak, keramički
Stojalo, keramično

Kryt na sifon, keramický
Kryt na sifón, keramický
Pokrov sifona, keramički
Pokrov sifona, keramični

.000 .016 .044 .400

.000 .016 .044 .400

/

.108

3 otvory
pro baterii
3 otvory
pre batériu
3 otvora
za slavinu
3 odprtine
za armaturo

87155.1

87155.3

87255.1

Keramická polička, 450 mm
Keramická polička, 450 mm
Keramička polica, 450 mm
Keramična polica, 450 mm

Keramická polička, 650 mm
Keramická polička, 650 mm
Keramička polica, 650 mm
Keramična polica, 650 mm

Keramický držák na ručník,
400 mm
Keramický držiak na uterák, 400 mm
Keramički držač za ručnik, 400 mm
Keramično držalo za brisače, 400 mm

.000 .016 .044 .400

.000 .016 .044 .400
.000 .016 .044 .400

.302 s 1 otvorem pro baterii
uprostřed bez bočních
otvorů pro přívod vody
s 1 otvorom pre batériu
v strede bez bočných otvorov
pre prívod vody
s 1 otvorom u sredini, bez
otvora na bočnim stranama
za dovod vode
z 1 osrednjo odprtino
za armaturno brez odprtin
na stranskem delu
.308 se 3 otvory pro baterii,
bez bočních otvorů pro
přívod vody
s 3 otvormi na batériu,
bez bočných otvorov
pre prívod vody
s 3 otvora za slavinu, bez
otvora na bočnim stranama
s 3 odprtinami za armaturo,
brez odprtin na straneh
za dovod vode

.104 .109

.104 .109

.104 .109

.104 .109

Barvy keramiky/Farby keramiky/Boje keramike/Barve keramike
.000 Bílá/Biela/Bijela/Bela
.400 Bílá/Biela/Bijela/Bela LCC (Laufen Clean Coat)
.016 Černá/Čierna/Crna/Črna
.017 Bílá a černá/Biela a čierna/Bijela i crna/Bela in črna
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Barvy keramiky/Farby keramiky/Boje keramike/Barve keramike
.044 Růžová/Ružová/Ružičasta/Rožnata
.045 Bílá a růžová/Biela a ružová/Bijela
i ružičasta/Bela in rožnata

.000 Bílá/Biela/Bijela/Bela
.400 Bílá/Biela/Bijela/Bela LCC (Laufen Clean Coat)
.016 Černá/Čierna/Crna/Črna
.044 Růžová/Ružová/Ružičasta/Rožnata
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mimo by Laufen

82355.6

82455.6.000

82155.1

82055.0

82755.0.278

89255.0

83255.1

83055.1.302

Stojící kombinační mísa, hluboké
splachování, vodorovný odpad
Stojaci kombinačný klozet, hlboké
splachovanie, vodorovný odpad
Stajaća školjka monoblok,
odvod u zid
Monoblok stoječi, washdown, možen
tudi bočni odtok

Stojící kombinační mísa,
kapotovaná ke stěně, hluboké
splachování, vodorovný/svislý
odpad, Vario
Stojaci kombinačný klozet, zadná časť
ku stene, hlboké splachovanie, vodorovný / zvislý odpad, Vario
Stajaća školjka monoblok, do zida,
odvod u zid/pod, Vario
Monoblok stoječi, washdown,
Vario odtok

Stojící klozet, kapotovaný
ke stěně, hluboké splachování,
vodorovný/svislý odpad
Stojaci klozet, zadná časť ku stene,
hlboké splachovanie,
vodorovný/zvislý odpad
Stajaća školjka, do zida, odvod
u zid/pod
Stoječa WC školjka, washdown,
Vario odtok

Závěsný klozet, hluboké
splachování
Závesný klozet, hlboké splachovanie
Viseća školjka
Viseča WC školjka, washdown

Nádrž, Dual-Flush, přívod vody na
jedné straně (vlevo nebo vpravo)
a vzadu uprostřed
Nádrž, Dual-Flush, s pripojením na
vodu na bočnej strane (vľavo alebo
vpravo) a vzadu v strede
Vodokotlić, Dual-Flush, dovod vode
na jednoj strani (lijevo ili desno)
i straga u sredini
Splakovalni kotliček, Dual-flush, dovod
za vodo s strani (levo ali desno) ter
zadaj na sredini
.000 .400

Odnímatelné sedátko s poklopem
s antibakteriální úpravou
Odnímateľná WC doska na sedenie s poklopom, s antibakteriálnou
úpravou
Daska i poklopac školjke koji se
mogu skidati, s protubakterijskom
površinom
Odstranljiva WC deska in pokrov,
protibakterijsko obdelana

Stojící bidet, kapotovaný ke stěně
Stojaci bidet, zadná strana ku stene
Stajaći bide do zida
Stoječi bide

82755.2.278

89255.1

Závěsný bidet s vnitřním
přívodem vody, s 1 otvorem na
baterii uprostřed, bez bočních
otvorů pro přívod vody
Závesný bidet s vnútorným prívodom vody, s 1 otvorom pre batériu
v strede, bez bočných otvorov pre
prívod vody
Viseći bide, sa sakrivenim dovodom
vode, s 1 otvorom za slavinu u sredini, bez otvora na bočnim stranama
za dovod vode
Viseči bide z eno odprtino za armaturo na sredini, brez stranskih odprtin
za dovod vode

Nádrž, Dual-Flush, přívod vody na
jedné straně (vlevo nebo vpravo)
Nádrž, Dual-Flush, s pripojením na
vodu na jednej strane (ľavej alebo
pravej)
Vodokotlić, Dual-Flush, dovod vode
na jednoj strani (lijevo ili desno)
Splakovalni kotliček, Dual-flush,
dovod na eni strani (levo ali desno)
.000 .400

Odnímatelné sedátko s poklopem,
se systémem sklápění Softclose
a s antibakteriální úpravou
Odnímateľná WC doska na sedenie
s poklopom, s hydraulickým spomaľovacím sklápacím systémom
a antibakteriálnou úpravou
Daska i poklopac školjke koji se
mogu skidati, s hidrauličkim sustavom spuštanja i protubakterijskom
površinom
Odstranljiva WC deska in pokrov
s hidravličnim spuščanjem,
protibakterijsko obdelana

.000 .400

.000 .400

.000 .400
.000 .400

82755.3.291

Nádrž, Dual-Flush, přívod vody
vlevo dole
Nádrž, Dual-Flush, s pripojením na
vodu vľavo dolu
Vodokotlić, Dual-Flush, dovod vode
na dnu lijevo
Splakovalni kotliček, Dual-flush,
dovod za vodo spodaj levo
.000 .400
82755.5.286
Nádrž, Dual-Flush, přívod vody
vpravo dole
Nádrž, Dual-Flush, s pripojením
na vodu vpravo dolu
Vodokotlić, Dual-Flush, dovod vode
na dnu desno
Splakovalni kotliček, Dual-flush,
dovod za vodo spodaj desno
.000 .400

K dispozícii od 07. 2009
Dostupno od 7. 2009.

.000 .400

.300 .317 .345

.000 .400

.300 .317 .345

.302 .308

Barvy/Farby/Boje/Barve
.231

.000 Bílá keramická/Biela keramická/Bijela keramika/Bela keramika
.400 Bílá keramická/Biela keramická/Bijela keramika/Bela keramika LCC (Laufen Clean Coat)

Barvy keramiky/Farby keramiky/Boje keramike/Barve keramike
.000 Bílá/Biela/Bijela/Bela
.400 Bílá/Biela/Bijela/Bela LCC (Laufen Clean Coat)
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Možnosti najdete na straně 51
Možnosti nájdete na strane 51
Za opcije pogledajte stranicu 51
Za možnosti glejte stran 51

.300 Bílá s antibakteriální úpravou/Biela s antibakteriálnou úpravou/Bijela sa protubakterijskom površinom/
Belo, antibakterijsko
.317 Bílá a černá s antibakteriální úpravou/Biela a čierna s antibakteriálnou úpravou/Bijela i crna sa
protubakterijskom površinom/Belo in črno, antibakterijsko
.345 Bílá a růžová s antibakteriální úpravou/Biela a ružová s antibakteriálnou úpravou/Bijela i ružičasta
sa protubakterijskom površinom/Belo in rožnato, protibakterijsko

Možnosti najdete na straně 51
Možnosti nájdete na strane 51
Za opcije pogledajte stranicu 51
Za možnosti glejte stran 51
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22155.0

22255.0

22155.5

22255.6

25855.1

25955.0.000.000.1

Vana do pravého rohu, vestavná
verze, sanitární akrylát,
1400 × 800 mm
Vaňa do pravého rohu, vstavaná verzia, sanitárny akrylát, 1400 × 800 mm
Kada za desni kut, s podkonstrukcijom, sanitarni akril, 1400 × 800 mm
Vgradna kopalna kad, desni kotni
model, sanitarni akril, 1400 × 800 mm

Vana do levého rohu, vestavná
verze, sanitární akrylát,
1400 × 800 mm
Vaňa do ľavého rohu, vstavaná verzia,
sanitárny akrylát, 1400 × 800 mm
Kada za lijevi kut, s podkonstrukcijom,
sanitarni akril, 1400 × 800 mm
Vgradna kopalna kad, levi kotni model,
sanitarni akril, 1400 × 800 mm

.000 .300

.000 .300

Vana do pravého rohu, s levým
L-panelem, s konstrukcí, sanitární akrylát, 1400 × 800 mm,
k dispozici i s whirlsystémem
Vaňa do pravého rohu, s ľavým
L-panelom, s konštrukciou, sanitárny
akrylát, 1400 × 800 mm, dostupná
tiež s whirlsystémom
Kada za desni kut, s lijevom
L-oblogom, s okvirom, sanitarni akril,
1400 × 800 mm, dostupna i s hidromasažnim sustavom
Kopalna kad, desni kotni model,
z levim L-panelom, z okvirjem, sanitarni akril, 1400 × 800 mm, na voljo
tudi z Whirlpool sistemom

Vana do levého rohu, s pravým
L-panelem, s konstrukcí, sanitární akrylát, 1400 × 800 mm,
k dispozici i s whirlsystémem
Vaňa do ľavého rohu, s pravým
L-panelom, s konštrukciou, sanitárny
akrylát, 1400 × 800 mm, dostupná
tiež s whirlsystémom
Kada za lijevi kut, s desnom
L-oblogom, s okvirom, sanitarni akril,
1400 × 800 mm, dostupna i s hidromasažnim sustavom
Kopalna kad, levi kotni model, z desnim L-panelom, z okvirjem, sanitarni
akril, 1400 × 800 mm, na voljo tudi
z Whirlpool sistemom

Lišta pro sprchový závěs do
levého rohu se zakrytou kolejnicí,
1400 × 800 mm, chromovaný kov
Lišta pre sprchový záves do ľavého
rohu so zakrytou koľajničkou, 1400 ×
1800 mm, chrómovaný kov
Vodilica za zavjesu za tuš za lijevi
kutni model, sa sakrivenom kliznom
tračnicom, 1400 × 800 mm, kromirani metal
Vodilo za zaveso za prhanje, levi kotni
model, s skritim drsnim vodilom,
1400 × 800 mm, kromirana kovina

Textilní sprchový závěs, vodoodpudivý povrch, protiplísňová
úprava, antimikrobiální, lze prát
na 60 °C
Textilný sprchový záves, odráža
vodu, tvarovo odolný, odolný voči
mikróbom, perie sa pri 60 °C
Tekstilna zavjesa za tuš, vodootporna, otporna na stvaranje mrlja
od plijesni, protubakterijska, periva
na 60 °C
Tekstilna zavesa za prhanje, vodoodbojna, odporna proti mečkanju,
protimikrobna, pralna pri 60 °C

.000 .017 .300 .317

.000 .017 .300 .317

25855.2
22155.1

22255.1

Vana do pravého rohu, s konstrukcí, sanitární akrylát,
1400 × 800 mm, k dispozici
i s whirlsystémem
Vaňa do pravého rohu, s konštrukciou, sanitárny akrylát,
1400 × 800 mm, dostupná tiež
s whirlsystémom
Kada za desni kut, s okvirom, sanitarni akril, 1400 × 800 mm, dostupna
i s hidromasažnim sustavom
Vgradna kopalna kad, desni kotni
model, z okvirjem, sanitarni akril,
1400 × 800 mm, na voljo tudi
z Whirlpool sistemom

Vana do levého rohu, s konstrukcí, sanitární akrylát,
1400 × 800 mm, k dispozici
i s whirlsystémem
Vaňa do ľavého rohu, s konštrukciou,
sanitárny akrylát, 1400 × 800 mm,
dostupná tiež s whirlsystémom
Kada za lijevi kut, s okvirom,
sanitarni akril, 1400 × 800 mm,
dostupna i s hidromasažnim
sustavom
Vgradna kopalna kad, levi kotni
model, z okvirjem, sanitarni akril,
1400 × 800 mm, na voljo tudi
z Whirlpool sistemom

.000 .300

.000 .300

.615 Vana s barevnými diodami/Vaňa s farebnými diódami/Kada s LED
osvjetljenjem u boji/Kopalna kad z barvno LED osvetlitvijo
.620 Whirlsystém se vzduchovou masáží/Whirlsystém so vzduchovou masážou/Hidromasažni sustav sa zračnom masažom/Whirlpool sistem z zračno
masažo
.625 Whirlsystém se vzduchovou masáží a barevnými diodami/
Whirlsystém so vzduchovou masážou a farebným LED svetlom/
Hidromasažni sustav sa zračnom masažom i LED osvjetljenjem u boji/
Whirlpool sistem z zračno masažo in barvno LED osvetlitvijo

Lišta pro sprchový závěs do pravého rohu se zakrytou kolejnicí,
1400 × 800 mm, chromovaný kov
Lišta pre sprchový záves do pravého
rohu so zakrytou koľajničkou, 1400 ×
1800 mm, chrómovaný kov
Vodilica za zavjesu za tuš za desni
kutni model, sa sakrivenom kliznom
tračnicom 1400 × 800 mm, kromirani
metal
Vodilo za zaveso za prhanje, desni
kotni model, s skritim drsnim vodilom,
1400 × 800 mm, kromirana kovina

25955.0.017.000.1
Textilní sprchový závěs, vodoodpudivý povrch, protiplísňová
úprava, antimikrobiální, lze prát
na 60 °C
Textilný sprchový záves, odráža
vodu, tvarovo odolný, odolný voči
mikróbom, perie sa pri 60 °C
Tekstilna zavjesa za tuš, vodootporna, otporna na stvaranje mrlja
od plijesni, protubakterijska, periva
na 60 °C
Tekstilna zavesa za prhanje, vodoodbojna, odporna proti mečkanju,
protimikrobna, pralna pri 60 °C

25955.0.045.000.1
Textilní sprchový závěs, vodoodpudivý povrch, protiplísňová
úprava, antimikrobiální, lze prát
na 60 °C
Textilný sprchový záves, odráža
vodu, tvarovo odolný, odolný voči
mikróbom, perie sa pri 60 °C
Tekstilna zavjesa za tuš, vodootporna, otporna na stvaranje mrlja
od plijesni, protubakterijska, periva
na 60 °C
Tekstilna zavesa za prhanje, vodoodbojna, odporna proti mečkanju,
protimikrobna, pralna pri 60 °C

Max. teplota praní 60 °C
Teplota pri praní max. 60 °C
Temperatura pranja
maksimalno 60 °C.
Maks. temperatura pranja 60 °C

Max. teplota praní 60 °C
Teplota pri praní max. 60 °C
Temperatura pranja
maksimalno 60 °C.
Maks. temperatura pranja 60 °C

Max. teplota praní 60 °C
Teplota pri praní max. 60 °C
Temperatura pranja
maksimalno 60 °C.
Maks. temperatura pranja 60 °C

Nepoužívejte bělidla
s obsahem chlóru
Nepoužívajte bielidlo s obsahom chlóru
Ne koristite bjelila sa klorom
Ne uporabljajte belila na osnovi
klora

Nepoužívejte bělidla
s obsahem chlóru
Nepoužívajte bielidlo s obsahom chlóru
Ne koristite bjelila sa klorom
Ne uporabljajte belila na osnovi
klora

Nepoužívejte bělidla
s obsahem chlóru
Nepoužívajte bielidlo s obsahom chlóru
Ne koristite bjelila sa klorom
Ne uporabljajte belila na osnovi
klora

Žehlení – akryl, nylon,
polyester
Žehlenie – akryl, nylon, polyester
Toplina glačanja – akril, najlon,
poliester
Vroče likanje – akril, najlon,
poliester

Žehlení – akryl, nylon,
polyester
Žehlenie – akryl, nylon, polyester
Toplina glačanja – akril, najlon,
poliester
Vroče likanje – akril, najlon,
poliester

Žehlení – akryl, nylon,
polyester
Žehlenie – akryl, nylon, polyester
Toplina glačanja – akril, najlon,
poliester
Vroče likanje – akril, najlon,
poliester

Nečistit za sucha
Nesušte
Nije za kemijsko čišćenje
Ne čistite suho

Nečistit za sucha
Nesušte
Nije za kemijsko čišćenje
Ne čistite suho

Nečistit za sucha
Nesušte
Nije za kemijsko čišćenje
Ne čistite suho

Sušička (nízká teplota)
Bubnová sušička (nízka teplota)
Sušilica (niska temperatura)
Sušilni stroj (nizka temperatura)

Sušička (nízká teplota)
Bubnová sušička (nízka teplota)
Sušilica (niska temperatura)
Sušilni stroj (nizka temperatura)

Sušička (nízká teplota)
Bubnová sušička (nízka teplota)
Sušilica (niska temperatura)
Sušilni stroj (nizka temperatura)

Barvy/Farby/Boje/Barve
.000 Bílá/Biela/Bijela/Bela
.017 Bílá s černým panelem/Biela s čiernym panelom/Bijela sa
crnom oblogom/Bela s črnim panelom
.300 Bílá s antibakteriální úpravou/Biela s antibakteriálnou úpravou/Bijela sa protubakterijskom površinom/Belo, antibakterijsko
.317 Bílá antibakteriální s černým panelem/Biela antibakteriálna
s čiernym panelom/Bijela s antibakterijskom površinom, sa crnom
oblogom/Bela, protibakterijska, s črnim panelom
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43155.1

43255.3

43355.1

43455.3

46155.1

46255.1

Skříňka pod umyvadlo, vhodná
pro umyvadla 8.1055.2, 8.1155.3,
8.1255.2, 8.1855.3, chromovaná
úchytka, závěsy dveří vlevo
Skrinka pod umývadlo, vhodná
k umývadlám 8.1055.2, 8.1155.3,
8.1255.2, 8.1855.3, – chrómované
úchytky, závesy dverí vľavo
Ormarić za umivaonik, odgovara
umivaonicima 8.1055.2, 8.1155.3,
8.1255.2, 8.1855.3, kromirana ručka,
vrata s otvaranjem u lijevo
Omarica, ki se prilega umivalnikom
8.1055.2, 8.1155.3, 8.1255.2,
8.1855.3, kromiran ročaj, vratni tečaj
levo

Skříňka pod umyvadlo, vhodná
pro umyvadla 8.1055.6, 8.1155.7,
8.1255.6, 1 zásuvka, chromovaná
úchytka
Skrinka pod umývadlo, vhodná
k umývadlám 8.1055.6, 8.1155.7,
8.1255.6, 1 zásuvka, chrómovaná
úchytka
Ormarić za umivaonik, odgovara
umivaonicima 8.1055.6, 8.1155.7,
8.1255.6, 1 ladica, kromirana ručka
Omarica, ki se prilega umivalnikom
8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6,
1 predal, kromiran ročaj

Skříňka pod umyvadlo, vhodná
pro umyvadla 8.1055.6, 8.1155.7,
8.1255.6 montovaná vlevo,
1 zásuvka, chromované úchytky
Skrinka pod umývadlo, vhodná k umývadlám 8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6
montovateľným vľavo, 1 zásuvka, chrómované úchytky
Ormarić za umivaonik, odgovara umivaonicima 8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6
lijeva ugradnja, 1 ladica, kromirane ručke
Omarica, ki se prilega umivalnikom
8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6, leva
namestitev umivalnika, 1 predal, kromirani ročaji

Skříňka pod umyvadlo, vhodná
pro umyvadlo 8.1855.7, 1 zásuvka, chromované úchytky
Skrinka pod umývadlo, vhodná
k umývadlu 8.1055.7, 1 zásuvka,
chrómované úchytky
Ormarić za umivaonik, odgovara
umivaonicima 8.1855.7, 1 ladica,
kromirane ručke
Omarica, ki se prilega umivalniku
8.1855.7, 1 predal, kromirani ročaji

Střední skříňka, 1 dvířka,
2 skleněné police, chromovaná
úchytka, závěsy dveří vlevo
Stredná skrinka, 1 dvere, 2 sklenené
poličky, chrómovaná úchytka, závesy
dverí vľavo
Srednji ormarić, 1 vrata, 2 staklene
police, kromirana ručka, vrata s otvaranjem u lijevo
Polovična omarica, 1 vrata, 2 stekleni
polici, kromiran ročaj, vratni tečaj levo

Vysoká skříňka, 1 dvířka,
4 skleněné police, chromovaná
úchytka, závěsy dveří vlevo
Vysoká skrinka, 1 dvere, 4 sklenené
poličky, chrómovaná úchytka, závesy
dverí vľavo
Visoki ormarić, 1 vrata, 4 staklene
police, kromirana ručka, vrata s otvaranjem u lijevo
Visoka omarica, 1 vrata, 4 steklene
police, kromiran ročaj, vratni tečaj
levo

.530 .531 .532 .540 .541 .542

.530 .531 .532 .540 .541 .542

.530 .531 .532 .540 .541 .542
.530 .531 .532 .540 .541 .542

.503 .540

43155.2

Skříňka pod umyvadlo, vhodná
pro umyvadla 8.1055.2, 8.1155.3,
8.1255.2, 8.1855.3, chromovaná
úchytka, závěsy dveří vpravo
Skrinka pod umývadlo, vhodná
k umývadlám 8.1055.2, 8.1155.3,
8.1255.2, 8.1855.3, -chrómované
úchytky, závesy dverí vpravo
Ormarić za umivaonik, odgovara
umivaonicima 8.1055.2, 8.1155.3,
8.1255.2, 8.1855.3, kromirana ručka,
vrata s otvaranjem u desno
Omarica, ki se prilega umivalnikom
8.1055.2, 8.1155.3, 8.1255.2,
8.1855.3, kromiran ročaj, vratni tečaj
desno
.503 .540

43355.2

Skříňka pod umyvadlo, vhodná
pro umyvadla 8.1055.6, 8.1155.7,
8.1255.6 montovaná vpravo,
1 zásuvka, chromované úchytky
Skrinka pod umývadlo, vhodná k umývadlám 8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6
montovateľným vpravo, 1 zásuvka, chrómované úchytky
Ormarić za umivaonik, odgovara umivaonicima 8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6
desna ugradnja, 1 ladica, kromirane ručke
Omarica, ki se prilega umivalnikom
8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6, desna
namestitev umivalnika, 1 predal, kromirani ročaji

.530 .531 .532 .540 .541 .542

46155.2

46255.2

Střední skříňka, 1 dvířka,
2 skleněné police, chromovaná
úchytka, závěsy dveří vpravo
Stredná skrinka, 1 dvere, 2 sklenené
poličky, chrómovaná úchytka, závesy
dverí vpravo
Srednji ormarić, 1 vrata, 2 staklene
police, kromirana ručka, vrata s otvaranjem u desno
Polovična omarica, 1 vrata, 2 stekleni
polici, kromiran ročaj, vratni tečaj
desno

Vysoká skříňka, 1 dvířka,
4 skleněné police, chromovaná
úchytka, závěsy dveří vpravo
Vysoká skrinka, 1 dvere, 4 sklenené
poličky, chrómovaná úchytka, závesy
dverí vpravo
Visoki ormarić, 1 vrata, 4 staklene
police, kromirana ručka, vrata s otvaranjem u desno
Visoka omarica, 1 vrata, 4 steklene
police, kromiran ročaj, vratni tečaj
desno

.530 .531 .532 .540 .541 .542

.530 .531 .532 .540 .541 .542

Barvy/Farby/Boje/Barve
.530 Bílá
Biela
Bijela
Bela

.531 Bílá s černou grafikou
Biela s čiernou grafikou
Bijela sa crnom grafikom
Bela z črno grafiko

.532 Bílá s růžovou grafikou
Biela s ružovou grafikou
Bijela s ružičastom grafikom
Bela z rožnato grafiko

.530 .531 .532 .540 .541 .542
.540 Černá
Čierna
Crna
Črna

.541 Černá s bílou grafikou
Čierna s bielou grafikou
Crna s bijelom grafikom
Črna z belo grafiko

.542 Černá s růžovou grafikou
Čierna s ružovou grafikou
Crna s ružičastom grafikom
Črna z rožnato grafiko
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44155.5.055.000.1

44255.5.055.000.1

44255.5.055.000.1

44455.1

Zrcadlo bez osvětlení
Zrkadlo bez osvetlenia
Ogledalo bez rasvjete
Ogledalo brez osvetlitve

Zrcadlo bez osvětlení
Zrkadlo bez osvetlenia
Ogledalo bez rasvjete
Ogledalo brez osvetlitve

Zrcadlo bez osvětlení
Zrkadlo bez osvetlenia
Ogledalo bez rasvjete
Ogledalo brez osvetlitve

Zrcadlová skříňka s osvětlením,
1 světelný prvek 230 V/8 W IP44,
2 oboustranná dvířka se zrcadly, skleněná police, 1 vypínač,
1 zásuvka
Zrkadlová skrinka s osvetlením,
1 svetelný prvok 230 V/8 W IP44,
2 zdvojené zrkadlové dvierka, sklenená polica, 1 vypínač, 1 európska
el. zásuvka
Ogledalo ormarić s rasvjetom,
1 rasvjetni element 230 V/8 W IP44,
2 vrata s ogledalima, staklena polica,
1 prekidač, 1 utičnica za Europu
Omarica-ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za osvetlitev 230 V/8 W IP44,
2 ogledalni vrati, 1 steklena polica,
1 stikalo, 1 evropska vtičnica

44155.1

44355.1

44255.1

44455.5

Zrcadlo s osvětlením,
1 osvětlovací prvek 230 V/8 W
IP44 (černá, bílá)
Zrkadlo s osvetlením, 1 svetelný prvok
230 V/8 W IP44 (čierna, biela)
Ogledalo s rasvjetom, 1 rasvjetni element, 230 V/8 W IP44 (crno, bijelo)
Ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za
osvetlitev 230 V/8 W IP44, (črna, bela)

Zrcadlo s osvětlením,
1 osvětlovací prvek 230 V/8 W
IP44 (černá, bílá)
Zrkadlo s osvetlením, 1 svetelný prvok
230 V/8 W IP44 (čierna, biela)
Ogledalo s rasvjetom, 1 rasvjetni element, 230 V/8 W IP44 (crno, bijelo)
Ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za
osvetlitev 230 V/8 W IP44, (črna, bela)

Zrcadlo s osvětlením,
1 osvětlovací prvek 230 V/8 W
IP44 (černá, bílá)
Zrkadlo s osvetlením, 1 svetelný prvok
230 V/8 W IP44 (čierna, biela)
Ogledalo s rasvjetom, 1 rasvjetni element, 230 V/8 W IP44 (crno, bijelo)
Ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za
osvetlitev 230 V/8 W IP44, (črna, bela)

.503 .540

.503 .540

.503 .540

Zrcadlová skříňka s osvětlením,
1 světelný prvek 230 V/8 W IP44,
2 oboustranná dvířka se zrcadly,
skleněná police, bez vypínače,
bez zásuvky
Zrkadlová skrinka s osvetlením,
1 svetelný prvok 230 V/8 W IP44,
2 zdvojené zrkadlové dvierka, sklenená polica, bez vypínača, bez el.
zásuvky
Ogledalo ormarić s rasvjetom,
1 rasvjetni element 230 V/8 W IP44,
2 vrata s ogledalima, staklena polica,
bez prekidača, bez utičnice
Omarica-ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za osvetlitev 230 V/8 W IP44,
2 ogledalni vrati, 1 steklena polica,
brez stikala, brez vtičnice

3.1155.1.004.111.1
Umyvadlová baterie, s kartuší
joystick, automatická zátka,
délka výtoku 105 mm
Umývadlová stojančeková páková
batéria, s joystickovým zásobníkom,
fixným výtokom a pop-up odpadom,
priemer výtoku 105 mm
Jednoručna miješalica za umivaonik,
s joystick umetkom, nepomični izlaz
vode i podizni odvod, doseg mlaza
105 mm
Enoročna umivalniška mešalna baterija,
z vložkom za ročico, fiksnim zamaškom
odtoka in dosegom 105 mm

3.4155.1.004.111.1
Umyvadlová baterie, s kartuší
joystick, automatická zátka,
délka výtoku 105 mm
Umývadlová stojančeková páková
batéria, s joystickovým zásobníkom,
fixným výtokom a pop-up odpadom,
priemer výtoku 105 mm
Jednoručna miješalica za bide, s joystick umetkom, nepomični izlaz vode
i podizni odvod, doseg mlaza 105 mm
Enoročna bidejska mešalna baterija,
z vložkom za ročico, fiksnim zamaškom
odtoka in dosegom 105 mm

3.2155.7.004.145.1
Vanová baterie, s kartuší Ecototal,
sprchová hlavice Comfort Tre
a sprchová hadice 1800 mm
Vaňová stojančeková páková batéria,
so zásobníkom Ecototal, s ručným
rozprašovačom Comfort Tre a flexibilnou hadicou 1800 mm
Komplet jednoručne miješalice za kadu,
s Ecototal uloškom, Comfort Tre ručni
raspršivač i gibljiva cijev 1800 mm
Komplet enoročne mešalne baterije
za kopalno kad, z Ecototal vložkom,
Comfort Tre pršenjem in gibljivo
1800 mm cevjo

3.1155.1.004.110.1
Umyvadlová baterie, bez automatické zátky, s kartuší joystick,
délka výtoku 105 mm
Umývadlová stojančeková páková
batéria, bez pop-up odpadu s joystickovým zásobníkom a fixným
výtokom, priemer výtoku 105 mm
Jednoručna miješalica za umivaonik,
bez podiznog odvoda, s joystick
umetkom i nepomičnim izlazom vode,
doseg mlaza 105 mm
Enoročna umivalniška mešalna baterija brez izvleka, z vložkom za ročico,
fiksnim zamaškom odtoka in dosegom
105 mm
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Sprchová baterie, s kartuší
Ecototal, sprchová hlavice
Comfort Tre a sprchová hadice
1800 mm
Sprchová stojančeková páková batéria, so zásobníkom Ecototal, s ručným
rozprašovačom Comfort Tre a flexibilnou hadicou 1800 mm
Komplet jednoručne miješalice za kadu,
s Ecototal uloškom, Comfort Tre ručni
raspršivač i gibljiva cijev 1800 mm
Komplet enoročne mešalne baterije za
prho, z Ecototal vložkom, Comfort Tre
pršenjem in gibljivo 1800 mm cevjo

K dispozícii od zimy 2009
Dostupno od zime 2009.

Kvalitní baterie od společnosti
SimilorGroup pro Laufen
Kvalitné batérie od SimilorGroup
pre Laufen
Kvalitetne slavine iz SimilorGroup
za Laufen
Kakovostne pipe iz SimilorGroup
za Laufen

.530 .540

Popis barev - viz předchozí stránka/Pre farebnú legendu pozri predchádzajúcu stranu/Objašnjenje boja pogledajte na prethodnoj stranici/Barvna legenda, glejte prejšnjo stran

3.3155.7.004.145.1

K dispozícii od zimy 2009
Dostupno od zime 2009.

K dispozícii od zimy 2009
Dostupno od zime 2009.

K dispozícii od zimy 2009
Dostupno od zime 2009.

59

Všechny výrobky, velikosti a barvy
nemusí být dostupné ve všech
zemích.
Doba doručení se také může lišit
podle zemí
Môže sa stať, že nie všetky výrobky,
rozmery budú k dispozícii v každej
z krajín.
V závislostii od krajiny sa čas dodávok
môže značne líšiť.
Moguće je da nisu svi proizvodi, veličine
ili boje dostupne u svakoj državi.
Potrebni rokovi isporuke također se
mogu razlikovati od države do države.
Obstaja možnost, da v vseh državah niso
na voljo vsi izdelki, velikosti ali barvne
kombinacije.
Obdobja dostave so med državami
lahko različna.

Vyobrazené barvy odpovídají pouze
přibližně skutečným odstínům.
Zde vyobrazené prostředí je pouze
dekorativní a ne všechny technické
požadavky byly vzaty v úvahu.
Vyobrazené dekorativní díly nejsou
zahrnuty do naší obchodní nabídky.
Vyhrazujeme si právo provést
technické změny bez předchozího
upozornění.
Registrovaný design.
Zobrazené farby len približne zodpovedajú
aktuálnym farebným odtieňom. Treba brať
do úvahy, že tu zobrazené doplnky sú len
dekoratívne a nezodpovedajú technickým
požiadavkám. Súčasti dekorácií nie sú
zahrnuté v cene a v aktuálnej ponuke.
Vyhradzujeme si právo na technické zmeny
bez predošlého upozornenia.
Registrovaný dizajn.
Prikazane boje samo približno odgovaraju
stvarnim nijansama. Prikazane prostorije
služe samo kao ilustracija, pa nisu
uzeti u obzir svi tehnički zahtjevi za
ugradnju. Ukrasni predmeti nisu uključeni
u komercijalnu ponudu. Zadržavamo pravo
tehničkih izmjena bez prethodne najave.
Registrirani dizajn.
Prikazane barve le približno ustrezajo
aktualnim odtenkom. Prikazani ambienti
so dekorativne narave, ravno tako pa pri
postavitvi niso bili upoštevane vse tehnične
zahteve. Dekorativni deli niso vključeni
v komercialno ponudbo. Pridržujemo
si pravico do tehničnih sprememb brez
predhodnega opozorila.
Registriran dizajn.

Výrobky s logem Q-Plus odpovídají
evropským standardům a také
ověřeným vyšším švýcarským
standardům stanoveným suissetec/
VSA. Keramické výrobky LAUFEN
odpovídají švýcarským standardům
kvality a jsou odpovídajícím
způsobem doporučovány.
Produkty s logom Q-Plus vyhovujú
európskym normám, rovnako aj
overeným vyšším švajčiarskym normám
stanoveným suissetec/VSA. Keramické
produkty LAUFEN vyhovujú švajčiarskym
normám kvality a sú adekvátne
doporučované.

Asia

Czech Republic

Nordic

Spain

Roca Asia Ltd.

LAUFEN CZ s.r.o.

Laufen Nordic ApS

LAUFEN

Room 2303, 23/F

V Tůních 3/1637

Fejøvej 8

Av Diagonal 513

14 Electric Road

120 00 Praha 2

DK-4652 Haarlev

08029 Barcelona

North Point, Hong Kong

Tel.: +420 296 337 711

Tel.: +45 56 287 287

Tel.: +34 93 366 12 00

Tištěno na certifikovaném papíře
vyrobeném ze dřeva z lesů
obhospodařovaných podle zásad
trvale udržitelného hospodaření.

Tel.: +852 250 624 38

Fax: +420 296 337 713

Fax: +45 56 287 237

Fax: +34 93 430 20 19

Fax: +852 250 624 92

marketing@cz.laufen.com

info@dk.laufen.com

infosan@roca.es

laufenasia@hongkong.laufen.ch

www.laufen.com/cz

www.laufen.com/export

www.laufen.es

Estonia, Latvia

Poland

Switzerland

Vytlačené na certiﬁkovanom papieri
vyrobenom z lesov obhospodarovaných
podľa zásad trvalo udržateľného
hospodárenia.

Australia, New Zealand and Oceania:

LAUFEN CZ s.r.o.

Roca Polska Sp. z o.o.

Keramik Laufen AG

LAUFEN

Pae 25-8

ul. Wyczólkowskiego 20

Wahlenstrasse 46

Level 13 REGUS

Tallinn, 11414

44-109 Gliwice

CH-4242 Laufen

167 Macquarie Street

Estonia

Tel.: +48 32 339 41 00

Tel.: +41 61 765 75 75

Tiskano na papiru koji se dobiva
iz održivog uzgoja šuma.

Sydney NSW 2000

Tel./Fax +372 6 215 569

Fax: +48 32 339 41 01

Fax: +41 61 761 57 11

AUSTRALIA

ofﬁce.tallinn@ee.laufen.com

biuro@roca.pl

infocenter@laufen.ch

Tel.: +61(0)4 1681 5934

www.laufen.ee

www.laufen.com

www.laufen.ch

Fax: +61(0)2 8667 3200

www.laufen.lv

Tiskano na certiﬁcirani papir iz trajnostno
upravljanih gozdov.

www.laufen.com/export

josep.royo@roca.net

Portugal

Similor SA

France

Roca, S.A., Portugal

Rue Joseph-Girard 16bis

LAUFEN France

Apartado 575, Ponte da Madalena

CH-1227 Carouge-Genève

Austria

19-21, rue de Bretagne

2416-905 - Leiria, Portugal

Tel.: +41 22 827 93 33

LAUFEN Austria AG

Z.I. des Béthunes

Tel.: +351 244 720 000

Fax: +41 22 827 94 02

Mariazeller Strasse 100

F-95310 St-Ouen-L’Aumône Cedex

Fax: +351 244 722 373

www.similorgroup.com

A-3150 Wilhelmsburg

Tel.: +33 1 34 40 39 31

marketing.le@pt.roca.net

Tel.: +43 2746 6060

Fax: +33 1 30 37 02 65

www.laufen.pt

Fax: +43 2746 6060 380

commercial@laufen-france.com

ofﬁce@at.laufen.com

www.laufen.com/fr

www.laufen.com

Proizvodi koji imaju zaštitni znak Q-Plus
u skladu su s europskim standardom,
kao i s dokazano višim švicarskim
standardom koji je ustanovio suissetec/
VSA. LAUFEN keramički proizvodi u
skladu su sa švicarskim standardom
kvalitete i u skladu s njime su i njihove
preporuke.

Kiev 04128

LAUFEN CZ s.r.o.

19, Ak. Tupoleva str., ofﬁce "Laufen"

Germany

Str. Matei Basarab nr. 82

Tel.: +380 44 499 0620

Benelux:

Roca GmbH

500008 Brasov

Fax: +380 44 499 0621

LAUFEN Benelux B.V.

Vertrieb LAUFEN

Tel./fax: +40 268 413 609

ofﬁce.kiev@ua.laufen.com

Postbus 2702

Feincheswiese 17

Mobil: +40 749 075 174

www.laufen.net.ua

NL-3800 GG Amersfoort

56424 Staudt

ofﬁce.bucharest@ro.laufen.com

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

Tel.: +49 26 02/ 94 93 33

Fax: +31 (0)33 450 20 91

Fax: +49 26 02/ 94 93 355

info@laufen.nl
www.laufen.nl

info.staudt@de.laufen.com
www.laufen.com/de

www.laufen.be
Hungary
Bulgaria
Roca Bulgaria
Pirotska Street, 5
1421 Soﬁa/Bulgaria
Design výrobku/Dizajn výrobku/
Dizajn proizvoda/Zasnova izdelka
Keramika/Keramika/Keramika/
Keramika:
Phoenix Design, Stuttgart.
Baterie a směšovací baterie/Kohútiky a batérie/Slavine i miješalice/
Pipe in mešalni ročaji:
Process Design, Luzern.
Graﬁcké prvky/Graﬁcké prvky/
Graﬁčki elementi/Graﬁčni elementi:
Jürg Heuberger, Laufen.

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 (Shanghai) 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

Design brožury/Dizajn brožúry/
Dizajn brošure/Zasnova brošure
Fotograﬁe/ Fotograﬁe/Fotograﬁje/
Fotograﬁje:
Fabrizio Bergamo,
Pasquale Abbat-tista
Stylizace/Styling/Stilska obrada/
Oblikovanje:
Sergio Colantuoni, Tiziano Alderighi
Graﬁka/Graﬁka/ Graﬁka/Graﬁke:
R.A.D.L.&, Laufen Bathrooms

enquiries@roca.net.cn
www.roca.cn
Croatia, Serbia, Bosnia
and Herzegovina
LAUFEN CZ s.r.o.
Jagodno 102
10415 Novo Čiče
Hrvatska

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 88
Fax: +39 02 905 21 74
www.laufen.it
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.lt

Tel./Fax: +385 1 619 56 76
ofﬁce.zagreb@hr.laufen.com
www.laufen.com/hr

United Kingdom
Russia

LAUFEN Ltd.

Roca Santekhnika

c/o Roca Ltd

Promyshlennaya Str. 7, Tosno

Hermitage Industrial Estate

Leningrad region, 187000, Russia

Samson Road

Tel.: +7 812 347 94 49

Coalville, Leics LE67 3FP

Fax: +7 812 347 94 50

Tel.: +44(0)1386 422768

ofﬁce.moscow@ru.laufen.com

Fax: +44 (0)1386 765502

www.laufen.ru

info@uk.laufen.com
www.laufen.co.uk

Roca Santekhnika
Altuﬁevskoye shosse, 1/7

Export

Moscow, 127106, Russia

LAUFEN Bathrooms AG

Tel.: +7 (495) 956 33 30

Wahlenstrasse 46

Tel.: +7 (495) 230 65 48

CH-4242 Laufen

Fax: +7 (495) 234 07 97

Tel.: +41 61 765 76 09

ofﬁce.moscow@ru.laufen.com

Fax: +41 61 761 10 20

www.laufen.ru

export@laufen.ch
www.laufen.com/export

Slovakia
LAUFEN SK s.r.o.

Headquarters

S̆tefanovic̆ova 12

LAUFEN Bathrooms AG

811 04 Bratislava

Wahlenstrasse 46

Tel.: +421 2 526 210 24

CH-4242 Laufen

Fax: +421 2 526 210 25

Tel.: +41 61 765 71 11

ofﬁce.bratislava@sk.laufen.com

Fax: +41 61 761 36 60

www.laufen.com/sk

feedback@laufen.ch
www.laufen.com

Slovenia, Montenegro, Macedonia,
Albania, Moldova
LAUFEN CZ s.r.o.
Ul. Ivana Regenta 2

Morocco
Roca Maroc, S.A.
route de Marrakech, km 2,5
BP 571. 26000 SETTAT
Tel.: +212 23 40 59 41
Fax: +212 23 40 59 42
www.roca.ma
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LAUFEN CZ s.r.o. Ukraine
Romania

www.laufen.co.at

Izdelek z logotipom Q-Plus je skladen
z Evropskim standardom, ravno tako
pa tudi s pristojnim in odobrenim
višjim švicarskim standardom,
ki ga je predpisal suissetec/VSA.
Keramični izdelki LAUFEN so skladni
s priporočenimi švicarskimi standardi
za kakovost.

Ukraine

SI-6310 IZOLA, Slovenia
Tel.:

+386(0)5 640 12 12

Mob.: +386(0)31 342 567
Fax: +386(0)5 640 12 12
ofﬁce.ljubljana@si.laufen.com

www.laufen.com
CZ/SK/HR/SL

4/2009

