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 .820  B    Bílá | Biela | Bijela | Bela

 .822  B    Bílá | Biela | Bijela | Bela F   Bílá | Biela | Bijela | Bela

 .823  B    Bílá | Biela | Bijela | Bela F   Černá | Čierna | Crna | Črna

 .000 Bílá | Biela | Bijela | Bela

 .018 Bahamabeige

 .037 Manhattan

 .046 Whisperblue

 .049 Pergamon

 .050 Ägäis

 .757 Edelweiss

 .400 LCC (Laufen Clean Coat) Bílá | Biela | Bijela | Bela

 .840  B   Noce Canaletto

 .842  B   Noce Canaletto F   Bílá | Biela | Bijela | Bela

 .843  B   Noce Canaletto F   Černá | Čierna | Crna | Črna

 .830  B    Černá | Čierna | Crna | Črna

 .832  B    Černá | Čierna | Crna | Črna F    Bílá | Biela | Bijela | Bela

 .833  B    Černá | Čierna | Crna | Črna F   Černá | Čierna | Crna | Črna

   bez otvoru pro baterii | bez otvoru na batériu | bez otvora za slavinu | brez odprtine za armaturno

   1 otvor pro baterii | 1 otvor na batériu | s 1 otvorom za slavinu | 1 odprtina za armaturno

   2 otvory pro baterii | 2 otvory na batériu | s 2 otvora za slavinu | 2 odprtini za armaturo

   3 otvory pro baterii | 3 otvory na batériu | s 3 otvora za slavinu | 3 odprtine za armaturo

 .200 WonderGliss Bílá | Biela | Bijela | Bela

 .218 WonderGliss Bahamabeige

 .237 WonderGliss Manhattan

 .246 WonderGliss Whisperblue

 .249 WonderGliss Pergamon

 .250 WonderGliss Ägäis

 .290 WonderGliss Edelweiss

 .500  B    Bílá | Biela | Bijela | Bela F   Matná | Nepriehľadná | Mliječna | Mlečna

 .523  B    Bílá | Biela | Bijela | Bela F   Matná | Nepriehľadná | Mliječna | Mlečna T   New Diamante

 .524  B    Bílá | Biela | Bijela | Bela F   Matná | Nepriehľadná | Mliječna | Mlečna T   Gris Antracita

 .514  B    Světlý dub | Svetlý dub | Svijetli hrast | Svetel hrast F   Matná | Nepriehľadná | Mliječna | Mlečna

 .526  B    Světlý dub | Svetlý dub | Svijetli hrast | Svetel hrast F   Matná | Nepriehľadná | Mliječna | Mlečna T   New Diamante

 .527  B    Světlý dub | Svetlý dub | Svijetli hrast | Svetel hrast F   Matná | Nepriehľadná | Mliječna | Mlečna T   Gris Antracita

KERAMIKA | KERAMIKA | KERAMIKA | KERAMIKA POVRCHY NÁBYTKU | POVRCHY NÁBYTKU | ZAVRŠNA OBRADA NAMJEŠTAJA

POHIŠTVENI ZAKLJUČKI

POVRCHY NÁBYTKU | POVRCHY NÁBYTKU | ZAVRŠNA OBRADA NAMJEŠTAJA

POHIŠTVENI ZAKLJUČKI

B   Korpus dýha světlý dub

 Korpus dyha svetlý dub

 Kućište furnir u drvu, svijetli hrast

 Ohišje furnir iz svetlega hrasta

B  Korpus bílý melamin

 Korpus biely melamin

 Kućište bijelo melaminom obloženo

 Ohišje obloženo z belo melaminsko oblogo

F  Dvířka ledové bezpečnostní sklo

 Predná časť matné bezpečnostné sklo

 Prednja strana mliječno sigurnosno staklo

 Sprednja stran mlečno varnostno steklo

T  Krycí deska New Diamante

 Horný diel New Diamante

 Gornja ploča New Diamante

 Umivalniška plošča  New Diamante

B  Korpus dýha Noce Canaletto

 Korpus dyha Noce Canaletto

 Kućište furnir u drvu Noce Canaletto

 Ohišje lesni furnir Noce Canaletto

T  Krycí deska Gris Antracita

 Horný diel Gris Antracita

 Gornja ploča Gris Antracita

 Umivalniška plošča Gris Antracita

B  Korpus lesklá bílá (dekor)

 Korpus lesklá biela (dekor)

 Kućište bijeli lak (dekor)

 Ohišje svetleče bela (dekor)

B  Korpus lesklá černá (dekor)

 Korpus lesklá čierna (dekor)

 Kućište crni lak (dekor)

 Ohišje svetleče črna (dekor)

F  Dvířka bezpečnostní sklo bílé (lakované)

 Predná časť bezpečnostné sklo biele (lakované)

 Prednja strana sigurnosno staklo bijelo (lakirano)

 Sprednja stran belo varnostno steklo (lakirano

F  Dvířka bezpečnostní sklo černé (lakované)

 Predná časť bezpečnostné sklo čierne (lakované)

 Prednja strana sigurnosno staklo crno (lakirano)

 Sprednja stran črno varnostno steklo (lakirano)

B F

T B   Tělo | Korpus | Kućište | Ohišje

F   Dvířka | Predná časť | Prednja strana | Spredaj

T    Umyvadlová deska | Horný diel | Gornja ploča | Umivalniška plošča

Kompletní sortiment koupelen Laufen naleznete v našich katalozích nebo na www.laufen.com

Pre kompletný sortiment kúpeľní Laufen si pozrite naše brožúry alebo navštívte stránky www.laufen.com

Za cjeloviti raspon Laufen kupaonica molimo pogledajte naše tiskovine ili posjetite www.laufen.com

Za celotno ponudbo kopalnic Laufen prosimo preverite naše brošure ali obiščite www.laufen.com





Aj keď si to po väčšinu času sotva uvedomujeme: v kúpeľni trávime značnú časť nášho života. Je miestom, kam 

sa vraciame, kde oddychujeme a kde sa zotavujeme z každodenného stresu a prepracovania, miestom, ktoré 

si zaslúži trochu zvláštnej atmosféry. Harmonický kúpeľňový nábytok z radu Case a CasePlus spĺňa najvyššie 

požiadavky po stránke estetickej aj funkčnej – takže si môžete intenzívnejšie vychutnať dojmy počas vzácnych 

chvíľ strávených v kúpeľni.

I když si to většinou ani neuvědomujeme, značnou část našeho života trávíme v koupelně. To je nepochybně 

dost dobrým důvodem, abychom místu, kam se uchylujeme do bezpečí, kde se uvolňujeme a zotavujeme ze 

stresů a napětí všedního dne, dodali trochu speciální atmosféry. Harmonický koupelnový nábytek řad Case 

a CasePlus splňuje nejvyšší standardy jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Užijte si s ním ještě 

intenzivnější pocity klidu a relaxace ve své koupelně.

UČIŇTE Z KAŽDODENNÝCH CHVÍĽ NOVÉUDĚLEJTE Z KAŽDODENNÍCH OKAMŽIKŮ NOVÝ ZÁŽITEK



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 DOŽIVETJE
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Funkční kompaktní design, který charakterizuje kolekce Case a CasePlus, je základním předpokladem jejich

úspěchu. I když mají stejný původ, každý set se vyznačuje vlastním charakterem a vytváří odlišnou náladu.

Funkčný, kompaktný dizajn je súčasťou úspechu, ktorý charakterizuje kolekciu Case a CasePlus. Pôvod majú 

síce rovnaký, každý z nich sa však vyznačuje svojim vlastným charakterom a vytvára tak odlišnú náladu.

Funkcionalni, kompaktni dizajn dodatni je čimbenik uspjeha linije Case i CasePlus. Iako potječu iz istoga izvora, 

svaka od njih pokazuje vlastiti karakter i stvara zaseban ugođaj.

Funkcionalni, kompaktni dizajn je ključni faktor za uspeh kolekcij Case in CasePlus. Istega izvora, pa vseeno

vsak po svoje razkriva svoj karakter in ustvarja različna razpoloženja.

CASE – PEVNÝ A BEZPEČNÝ

Nadčasový a moderní – Case dobře zapadá do téměř 

každého prostředí. Stále oblíbená klasika okouzlu-

je svým povrchem, který je odolný proti poškrábání 

a nabízí se v provedení bílý melamin nebo dubová í

dýha.

Solidní a praktický – charakteristický hliníkový rám

s ledovým bezpečnostním sklem vyzařuje spolehlivost.

CASE – PEVNÝ A BEZSTAROSTNOSTNÝ

Nadčasový a súčasne moderný – Case dobre zapadá 

do takmer každého prostredia. Stále obľúbená klasika

očarí svojim povrchom, ktorý je odolný voči poškra-

baniu a ponúka sa v prevedeniu biely melamin alebo 

dubová dyha.

Solídny a praktický – charakteristický hliníkový rám

s nepriehľadným bezpečnostným sklom žiari spoľahli-

vosťou.

CASE – VEDAR I BEZBRIŽAN

Bezvremenski no istodobno moderan – Case dobro 

pristaje gotovo svakom okruženju. Ta popularna klasi-

ka oduševljava melaminskim oblogama otpornima na 

ogrebotine u bijeloj boji ili hrastovom furniru koji donosi

vedrinu.

Čvrsti i praktični – karakteristični aluminijski okvir

s mliječnim sigurnosnim staklom zrači pouzdanošću.

CASE – PRAKTIČNO IN BREZSKRBNO

Brezčasno, pa vseeno moderno – blagovna znamka 

Case se odlično poda vsakemu ambientu. Popularna

klasika navduši s proti praskam odpornim melaminom

ter furnirjem iz belega hrasta.

Trdno in praktično – značilni okvir iz aluminija z vstavl-

jenim polnilom iz mlečnega stekla.

DVA SVĚTY, JEDEN KONCEPT

DVA SVETY, JEDEN KONCEPT

DVIJE RIJEČI, JEDAN KONCEPT

DVA SVETOVA, EN KONCEPT

CASEPLUS – BEZSTAROSTNÝ A ELEGANTNÍ

Veselost a zářivost – CasePlus upoutává svým

šarmem. Je odolný proti poškrábání a jeho bílý dekor 

s vysokým leskem, černá nebo rafinovaná dřevěná 

dýha Noce Canaletto vytváří stylové oživující prostředí.

Bíle nebo černě lakované bezpečnostní sklo, doplněné 

měkce zářícím hliníkem kombinuje radost s elegancí.

CASEPLUS – BEZPEČNOSŤ A ELEGANCIA

Vrelosť a žiarivosť – CasePlus púta svojim šarmom. 

Odolné voči poškrabaniu, biely dekor s vysokým

leskom, čierna alebo rafinovaná Noce Canaletto dre-

vená dyha vytvárajú štýlové, osviežujúce prostredie.

Biele alebo čierne lakované bezpečnostné sklo,

ladiace s mäkko žiariacim hliníkom kombinuje vrelosť 

s eleganciou.

CASEPLUS – BEZBRIŽAN I ELEGANTAN

Lepršavost i blistavost – CasePlus plijeni svojim 

šarmom. Otporan na ogrebotine, décor visokoga sjaja 

u bijeloj ili crnoj boji ili profinjeni Noce Canaletto drveni

furnir stvara osvježavajući ugođaj pun stila.

Bijelo ili crno lakirano sigurnosno staklo, opremlje-

no nježno sjajnim aluminijem objedinjuje lepršavost

i eleganciju.

CASEPLUS – BREZSKRBNO IN ELEGANTNO

Brezskrbno in prikupno – CasePlus vas osvoji s

svojo očarljivostjo. Na praske odporno, z visoko-

sijajnim dekorjem iz belega, črnega ali rafiniranega

Noce Canaletto lesnega furnirja ustvari stilski,

osvežujoč ambient.

Belo ali črno lakirano varnostno steklo, okrašeno

z mehko prilegajočim se aluminijem združi brezskrb-

nost z eleganco.
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Bezpečnostní zrcadlo odolává jak 

korozi, tak stárnutí. Je doplněno

robustním hliníkovým rámem, který 

se snadno udržuje a perfektně

dotváří vzhled.

Bezpečnostné zrkadlo je odolné 

voči korózii aj starnutiu. Je vyba-

vené masívnym hliníkovým rámom,

ktorý sa ľahko udržiava a ktorý ho

skvelo dopĺňa.

Sklo lampy je teplovzdorné

a zabraňuje oslnění. Integrovaný

závit zajišťuje bezpečné a snadné 

uchycení. Elektrické prvky jsou 

izolovány proti kontaktu a vodě 

(kategorie ochrany IP44).

Sklo lampy je odolné voči teplote

a zabraňuje oslneniu. Integrovaný 

závit zabezpečuje bezpečné a ľah-

ké pripevnenie. Elektrické prvky

sú izolované proti kontaktu a vode

(kategória ochrany IP44).

Staklo svjetiljke otporno je na viso-

ke temperature i sprečava preveliki 

odsjaj. Unutarnji navoj omogućava 

sigurno i jednostavno postavljanje.

Električni dijelovI izolirani su od do-

dira i vode (kategorija zaštite IP44).

Steklo luči je odporno na tempe-

raturne spremembe in je antirefle-

ksno. Zaradi vgrajenega pritrdilne-

ga sistema je montaža enostavna 

in varna. Električne komponente so

zaščitene pred dotikanjem in vodo 

(kategorija zaščite IP44).

Dveře a posuvné dveře jsou vyro-

beny z temperovaného bezpeč-

nostního skla. Skleněné tabule jsou

bezpečně upevněny v robustních 

hliníkových rámech. Tlumiče zajiš-

ťují tiché zavírání dveří.

Dvere a posuvné dvierka sú vyro-

bené z temperovaného bezpeč-

nostného skla. Sklenené tabule 

sú bezpečne pripevnené do ma-

sívnych hliníkových rámov. Tlmiče 

zaistia tichý chod dvierok.

Vrata i klizna vrata načinjena su od

pojačanog sigurnosnog stakla. Sta-

klene stijenke sigurno su pričvršće-

ne na pojačane aluminijske okvire. 

Štitnici osiguravaju tiho zatvaranje

vrata.

Vrata in drsna vrata so izdelana

in kaljenega varnostnega stekla.

Stekleni paneli so varno pritrjeni

v čvrste aluminijaste okvirje.

Blažilniki zagotavljajo tiho

zapiranje vrat.

Skleněné police se zaoblenými 

hranami jsou odolné proti poškrábání 

a snadno se udržují, poskytují spous-

tu místa pro základní věci. Robustní

úchyty na zeď jsou vyrobeny

z pochromovaného kovu.

Sklenené police so zaoblenými

hranami sú ľahko udržiavateľné

a odolné voči poškriabaniu, pritom 

poskytujú mnoho miesta pre potreb-

né veci. Masívne nástenné úchytky

sú vyrobené z pochrómovaného 

kovu.

Staklene police otporne na ogreboti-

ne sa zaobljenim krajem jednostavne 

su za čišćenje i pružaju puno prosto-

ra za odlaganje neophodnih sitnica. 

Učvršćenja za zid izrađena su od

ojačanog, kromiranog metala.

Steklene police so odporne proti

praskam in enostavne za čiščenje, 

ter zagotavljajo obilo prostora za

shranjevanje bistvenih elementov.

Čvrsta stenska pritrdila so izdelana 

iz kromirane kovine.

Ogledalo od sigurnosnog stakla

otporno je i na koroziju i na stare-

nje. Okvir od čvrstog aluminijskog 

profila koji se jednostavno održava

savršeno ga nadopunjuje.

Ogledalo je odporno proti koroziji

ter staranju. Okvir, ki ga je možno 

enostavno vzdrževati je izdelan iz 

trdnega aluminija in se izjemno lepo

sklada s steklenim polnilom.

TYPICKY ŠVÝCARSKÉ: 
KVALITA A BEZPEČNOST
Přednosti, které vyhledáváme v každé době. Pečlivý vývoj, přísné kvalitativní standardy

a pravidelné testy výrobků jsou předpokladem pro prvotřídní kvalitu a bezpečnost jejich užívání.

TYPICKY ŠVAJČIARSKE: 
KVALITA A BEZPEČNOSŤ
Prednosti s ktorými žijeme v každej dobe. Starostlivá voľba výrobku, prísne normy kvality

a pravidelné testovanie výrobkov sú predpokladom pre prvotriednu kvalitu a bezpečnosť výrobkov.

TIPIČNO ŠVICARSKO:
KVALITETA I SIGURNOST
Vrline s kojima živimo cijelo vrijeme. Pažljivi razvoj proizvoda, stroga ispitivanja standarda kvalitete 

i redovita ispitivanja proizvoda preduvjeti su za vrhunsku kvalitetu i sigurnost proizvoda.

TIPIČNO ŠVICARSKO:
KAKOVOST IN VARNOST
Brezčasne vrline. Skrbni razvoj izdelka, strogi kakovostni standardi ter redni testi izdelka

so predpogoj za vrhunsko kakovost in varnost.
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Úložný prostor je využit na

maximum – posuvné dveře jsou 

dokonalým řešením pro omezené

prostory. Ladící úchyty umožňují 

příjemnou manipulaci.

Naročita briga posvećena je pro-

storu za odlaganje – klizna vrata 

nezamjenjivo su i idealno rješenje 

za male prostore. Odgovarajuće 

ručke omogućavaju praktično

rukovanje.

Úložný priestor je využitý do 

maximálnej miery – posuvné dvere 

sú skvelým riešením tam, kde 

je priestor obmedzený. Ladiace 

úchytky umožňujú komfortnú 

manipuláciu.

Nerezová příčka odděluje obsah

zásuvky od sifonu pomáhá udr-

žovat vnitřní prostor uspořádaný. 

Zásuvka se neslyšně vysouvá na

špičkových válečkových pojezdech

a jemně se zavírá díky mechanismu

pro měkké zavírání.

Nerezová priehradka zásuvky 

oddeľuje obsah zásuvky od sifóna 

a udržuje tak poriadok v jej vnútor-

nom priestore. Zásuvka sa ľahko

a bezhlučne vysúva pomocou

vysokokvalitných valčekov a vďaka

mechanizmu mäkkého zatvárania

sa jemne aj zatvára.

Obloga od nehrđajućeg čelika od-

vaja sadržaj ladice od sifona i čini 

unutrašnjost urednom. Ladica be-

šumno klizi na valjčićima vrhunske 

kvalitete te se nježno i bešumno 

zatvara zahvaljujući mehanizmu za 

polagano zatvaranje.

Predel iz nerjavečega jekla ločuje

vsebino predalov od sifona in ohra-

nja notranjost urejeno. Predali so 

nameščeni na neslišnih in visoko-

kakovostnih vodilih, ki omogočajo

gladko in mehko zapiranje.

Vysoce odolné lesklé povrchy

s úpravou pro snadnou údržbu 

a prvotřídní dubová dýha přímo

vyzařují osobitou atmosféru a sou-

časně zajišťují, že úklid vyžaduje 

minimální čas i námahu.

Vysokoodolné, ľahko udržiavateľ-

né lesklé povrchy a prvotriedna

dubová dyha vyžarujú jedinečnú

atmosféru a súčasne zabezpečujú

údržbu na minimálnu dobu trvania.

Površine visokoga sjaja, vrlo ot-

porne i jednostavne za održavanje

te furnir od prvoklasnoga hrasta 

visoke kakvoće stvaraju poseb-

ni ugođaj istodobno smanjujući 

potrebu za čišćenjem na najmanju

moguću mjeru.

Enostavne za vzdrževanje in z viso-

kim-sijajem obdelane površine, ter 

elementi iz prvorazredne hrastovine

izpopolnijo atmosfero in zagotovijo

minimalno čiščenje.

JEDNODUCHÉ A POHODLNÉ: 
OBSLUHA A INSTALACE
Přesné a snadné upevnění na zeď umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Povrchy nábytku vyžadují 

minimální péči. Praktické detaily usnadňují každodenní úkony.

JEDNODUCHÉ A POHODLNÉ: 
OBSLUHA A INŠTALÁCIA
Presné, ľahké pripevnenie na stenu umožňuje rýchlu a ľahkú inštaláciu. Povrchy nábytku vyžadujú

minimálnu starostlivosť. Praktické detaily uľahčujú každodenné úlohy.

JEDNOSTAVNO I PRAKTIČNO: 
RUKOVANJE I UGRADNJA
Točni i precizni zidni priključci jednostavni za uporabu čine ugradnju brzom i jednostavnom. Površine namještaja 

zahtijevaju minimalno održavanje. Praktični detalji pojednostavnjuju svakodnevnu uporabu.

ENOSTAVNO IN UDOBNO:
ROKOVANJE IN NAMESTITEV
Stenska pritrdila, ki so natančna in enostavna za uporabo, omogočijo hitro in enostavno namestitev.

Furnirane površine zahtevajo minimalno nego. Praktični detajli poenostavijo vsakodnevna drobna opravila.

Prostor za shranjevanje je zaprt z

drsnimi vrati, ki predstavljajo ideal-

no rešitev za ambiente z omejenim

prostorom. Držala, ki se skladajo

z elementi omogočajo udobno 

rokovanje.
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Zrcadla jsou vyrobena z bez-

pečnostního skla, které je šetrné 

k životnímu prostředí (je bez mědi 

a olova). Hliníkové rámy a zrcadla 

jsou odolné proti stárnutí a korozi, 

a přispívají tak k ochraně životního 

prostředí.

Zrkadlá sú vyrobené z bezpečnost-

ného skla, šetrného k životnému 

prostrediu (bez mede a olova). 

Hliníkové rámy a zrkadlá sú odolné 

voči starnutiu a korózii a tým 

prispievajú k ochrane životného 

prostredia.

Ogledala su izrađena od sigurno-

snog stakla neopasnog za okoliš 

(bez bakra i olova). Aluminijski okvi-

ri i ogledala otporna su na starenje 

i koroziju i na taj način doprinose 

očuvanju okoliša.

Ogledala so iz okolju prijaznega 

varnostnega stekla (brez bakra 

in aluminija). Aluminijasti okvirji in 

ogledala so odporna proti staranju 

in koroziji, ter tako prispevajo k skr-

bi za okolje.

Z hlediska ekologie je výborné, že 

nedochází k nadměrnému využívání 

přírodních zdrojů. Zcela záměrně 

se nevyrábí z tropických dřevin, 

výhradně jsou používány domácí 

dřeviny z trvale udržitelných lesů.

Ekologicky obhájiteľné, lebo 

nevyužívajú prírodné zdroje: Vyu-

žitie tropických lesov je zámerne 

vylúčené, využívajú sa výlučne 

prírodné dreviny z domácich drevín 

z trvalo udržiavateľných lesov.

Ekološki održivo, ne iscrpljuje pri-

rodne zalihe: svjesno izbjegavamo 

uporabu tropskog drveta, koristi se 

isključivo prirodno drvo iz održivo 

upravljanih šuma.

Ekološko usmerjeno, brez pre-

komernega izkoriščanja naravnih 

virov: Uporabi tropskega lesa se 

zavestno izogibamo, zato upora-

bljamo le les iz trajnostnih gozdov.

Korpusy skříněk a zásuvky se 

vyrábějí z dřevotřískové desky 

dřevin z trvale udržitelných lesů. 

Všechny materiály lze snadno 

recyklovat.

Drvena građa iz održivo upravljanih 

šuma koristi se za izradu ploča 

iverice kućišta i ladica. Svi materijali 

mogu se jednostavno reciklirati.

Pre korpus skriniek a pre zásuvky 

sa používajú drevotrieskové dosky 

drevín z trvalo udržiavateľných 

lesov. Všetky materiály sú ľahko 

recyklovateľné.
MATERIÁLY A POSTUPY
Pečlivě vybírané materiály s dlouhou životností, trvale udržitelné postupy a vynikající kvalita činí z Case

a CasePlus hodnotnou investici pro vás i životní prostředí.

PRIATEĽSKÉ VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU: 
MATERIÁLY A POSTUPY
Starostlivo vyberané materiály, trvalo udržateľné postupy, vynikajúce kvality a materiály s dlhou životnosťou 

činia z Case a CasePlus výhodnú investíciu pre vás i životné prostredie.

OBZIRNO PREMA OKOLIŠU:
MATERIJALI I POSTUPCI
Pažljivo odabrani materijali, održivi postupci, izvrsna kvaliteta i dugi vijek trajanja materijala

čine Case i CasePlus vrijednom investicijom kako za vas tako i za okoliš.

OKOLJU PRIJAZNO:
MATERIALI IN POSTOPKI
Skrbno izbrani materiali, nadzorovani postopki, izstopajoča kakovost in dolga življenjska doba materialov  

naredijo Case and CasePlus dragocen prispevek vam in okolju.

Les iz trajnostnih gozdov uporablja-

mo tudi za izdelavo ličnic predalov. 

Vse materiale je možno enostavno 

reciklirati.
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81250.5  //
Umyvadlo Palace, 1500 mm

Umývadlo Palace, 1500 mm

Umivaonik Palace, 1500 mm

Umivalnik Palace, 1500 mm

81251.5  //
Umyvadlo Palace, 1500 mm, 

s držákem na ručníky

Umývadlo Palace, 1500 mm, 

s držiakom na uterák

Umivaonik Palace, 1500 mm, 

sa držačem za ručnik

Umivalnik Palace, 1500 mm, 

z držalom za brisače

81250.8  //
Umyvadlo Palace, 900 mm

Umývadlo Palace, 900 mm

Umivaonik Palace, 900 mm

Umivalnik Palace, 900 mm

81251.8  //
Umyvadlo Palace, 900 mm, 

s držákem na ručníky

Umývadlo Palace, 900 mm, 

s držiakom na uterák

Umivaonik Palace, 900 mm, 

sa držačem za ručnik

Umivalnik Palace, 900 mm, 

z držalom za brisače

81260.5  //
Dvojumyvadlo Palace, 1500 mm

Dvojité umývadlo Palace, 1500 mm

Dvojni umivaonik Palace, 1500 mm

Dvojni umivalnik Palace, 1500 mm

81261.5  //
Dvojumyvadlo Palace, 1500 mm, 

s držákem na ručníky

Dvojité umývadlo Palace, 1500 mm, 

s držiakom na uterák

Dvojni umivaonik Palace, 1500 mm 

sa držačem za ručnik

Dvojni umivalnik Palace, 1500 mm, 

z držalom za brisače

81250.3  //
Umyvadlo Palace, 1200 mm

Umývadlo Palace, 1200 mm

Umivaonik Palace, 1200 mm

Umivalnik Palace, 1200 mm

81251.3  //
Umyvadlo Palace, 1200 mm, 

s držákem na ručníky

Umývadlo Palace, 1200 mm, 

s držiakom na uterák

Umivaonik Palace, 1200 mm, 

sa držačem za ručnik

Umivalnik Palace, 1200 mm, 

z držalom za brisače

.000 .037 .046 .049 .050 .757 .200 

.237 .246 .249 .250 .290 .400

47250.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

2 skleněné police, chromované 

úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, 2 sklenené 

poličky, chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, 2 staklene 

police, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, 2 stekleni polici, 

kromirana ročaja

.000 .037 .046 .049 .050 .757 .200 

.237 .246 .249 .250 .290 .400

47050.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.000 .037 .046 .049 .050 .757 .200 

.237 .246 .249 .250 .290 .400

47250.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

2 skleněné police, chromované 

úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, 2 sklenené 

poličky, chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, 2 staklene 

police, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, 2 stekleni polici, 

kromirana ročaja

.000 .037 .046 .049 .050 .757 .200 

.237 .246 .249 .250 .290 .400

47150.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

2 skleněné police, chromované 

úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, 2 sklenené 

poličky, chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, 2 staklene 

police, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, 2 stekleni polici, 

kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81250.6  //
Umyvadlo Palace, 1800 mm

Umývadlo Palace, 1800 mm

Umivaonik Palace, 1800 mm

Umivalnik Palace, 1800 mm

81251.6  //
Umyvadlo Palace, 1800 mm, s držákem na ručníky

Umývadlo Palace, 1800 mm, s držiakom na uterák

Umivaonik Palace, 1800 mm, sa držačem za ručnik

Umivalnik Palace, 1800 mm, z držalom za brisače

81260.6  //
Dvojumyvadlo Palace, 1800 mm

Dvojité umývadlo Palace, 1800 mm

Dvojni umivaonik Palace, 1800 mm

Dvojni umivalnik Palace, 1800 mm

81261.6  //
Dvojumyvadlo Palace, 1800 mm, s držákem na ručníky

Dvojité umývadlo Palace, 1800 mm, s držiakom na uterák

Dvojni umivaonik Palace, 1800 mm, sa držačem za ručnik

Dvojni umivalnik Palace, 1800 mm, z držalom za brisače

PALACE

000 .037 .046 .049 .050 .757 .200 .237 .246 .249 .250 .290 .400

47350.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná dvířka z bezpečnostního skla, 

2 skleněné police, chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka z bezpečnostného skla, 2 sklenené poličky, 

chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata od sigurnosnog stakla, 2 staklene police, 

kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz varnostnega stekla, 2 stekleni polici, 

kromirana ročaja

.000 .037 .046 .049 .050 .757 .200 .237 .246 .249 .250 .290 .400

47350.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná dvířka z bezpečnostního skla, 

2 skleněné police, chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka z bezpečnostného skla, 2 sklenené poličky, 

chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata od sigurnosnog stakla, 2 staklene police, 

kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz varnostnega stekla, 2 stekleni polici, 

kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843
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81195.1  /
Umyvadlo Laufen pro A, 450 mm

Umývadlo Laufen pro A, 450 mm

Umivaonik Laufen pro A, 450 mm

Umivalnik Laufen pro A, 450 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47195.1 Závěs dveří vlevo

Záves dverí vľavo

Otvaranje u lijevo

Levi vratni tečaj

47195.2 Závěs dveří vpravo

Záves dverí vpravo

Otvaranje u desno

Desni vratni tečaj

Umyvadlová skříňka, 1 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 dvierka z bez-

pečnostného skla, chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 vrata iz var-

nostnega stekla, kromirani ročaj

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

LAUFEN PRO A

81895.3  //
Umyvadlo Laufen pro A, 650 mm

Umývadlo Laufen pro A, 650 mm

Umivaonik Laufen pro A, 650 mm

Umivalnik Laufen pro A, 650 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47495.1

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47493.1

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81895.2  //
Umyvadlo Laufen pro A, 600 mm

Umývadlo Laufen pro A, 600 mm

Umivaonik Laufen pro A, 600 mm

Umivalnik Laufen pro A, 600 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47395.1

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81895.1  //
Umyvadlo Laufen pro A, 550 mm

Umývadlo Laufen pro A, 550 mm

Umivaonik Laufen pro A, 550 mm

Umivalnik Laufen pro A, 550 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47295.1

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81395.6  //
Umyvadlo Laufen pro A, 850 mm

Umývadlo Laufen pro A, 850 mm

Umivaonik Laufen pro A, 850 mm

Umivalnik Laufen pro A, 850 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47695.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47693.1

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81395.8  //
Umyvadlo Laufen pro A, 1050 mm

Umývadlo Laufen pro A, 1050 mm

Umivaonik Laufen pro A, 1050 mm

Umivalnik Laufen pro A, 1050 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47795.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47793.3

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81496.7  //
Dvojumyvadlo Laufen pro A, 

1300 mm

Dvojité umývadlo Laufen pro A, 

1300 mm

Dvojni umivaonik Laufen pro A, 

1300 mm

Dvojni umivalnik Laufen pro A, 

1300 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47796.3

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47794.3

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81296.1  //
Polozápustné umyvadlo 

Laufen pro A, 560 mm

Polozápustné umývadlo Laufen pro A, 

560 mm

Poluugradni umivaonik Laufen pro A, 

560 mm

Polvgradni umivalnik Laufen pro A, 

560 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47696.2

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .523 .524 .526 .527
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81095.3  /
Umyvadlo Laufen pro B, 650 mm

Umývadlo Laufen pro B, 650 mm

Umivaonik Laufen pro B, 650 mm

Umivalnik Laufen pro B, 650 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47595.1

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81495.1  /
Umyvadlo Laufen pro C, 550 mm

Umývadlo Laufen pro C, 550 mm

Umivaonik Laufen pro C, 550 mm

Umivalnik Laufen pro C, 550 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47595.1

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81495.2  /
Umyvadlo Laufen pro C, 600 mm

Umývadlo Laufen pro C, 600 mm

Umivaonik Laufen pro C, 600 mm

Umivalnik Laufen pro C, 600 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47595.1

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81743.1  //
Umyvadlo Living City, 500 mm

Umývadlo Living City, 500 mm

Umivaonik Living City, 500 mm

Umivalnik Living City, 500 mm

.000 .200 .400

47295.1 

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81743.3  //
Umyvadlo Living City, 600 mm

Umývadlo Living City, 600 mm

Umivaonik Living City, 600 mm

Umivalnik Living City, 600 mm

.000 .200 .400

47495.1 

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47493.1 

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81743.6  //
Umyvadlo Living City, 800 mm

Umývadlo Living City, 800 mm

Umivaonik Living City, 800 mm

Umivalnik Living City, 800 mm

.000 .200 .400

47695.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47693.1

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

LAUFEN PRO B LIVING CITYLAUFEN PRO C

81095.1   /
Umyvadlo Laufen pro B, 550 mm

Umývadlo Laufen pro B, 550 mm

Umivaonik Laufen pro B, 550 mm

Umivalnik Laufen pro B, 550 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47595.1

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81095.2   /
Umyvadlo Laufen pro B, 600 mm

Umývadlo Laufen pro B, 600 mm

Umivaonik Laufen pro B, 600 mm

Umivalnik Laufen pro B, 600 mm

.000 .018 .037 .046 .049 .050 .757 

.400

47595.1

Umyvadlová skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 vrata od 

sigurnosnog stakla, kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843
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81843.2  //
Umyvadlo Living City, odkládací 

plocha vpravo, 1000 mm

Umývadlo Living City, úložná plocha 

vpravo, 1000 mm

Umivaonik Living City, površina za 

odlaganje na desnoj strani, 1000 mm

Umivalnik Living City, odlagalna 

površina na desni strani, 1000 mm

.000 .200 .400

47795.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47793.2

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81067.2  //
Umyvadlo Form, 550 mm

Umývadlo Form, 550 mm

Umivaonik Form, 550 mm

Umivalnik Form, 550 mm

.000 .049 .200 .249

47667.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47663.1

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81367.3  //
Umyvadlo Form, 900 mm

Umývadlo Form, 900 mm

Umivaonik Form, 900 mm

Umivalnik Form, 900 mm

.000 .049 .200 .249

47067.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné 

dvierka z bezpečnostného skla, 

chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81067.5  //
Umyvadlo Form, 700 mm

Umývadlo Form, 700 mm

Umivaonik Form, 700 mm

Umivalnik Form, 700 mm

.000 .049 .200 .249

47667.2

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné 

dvierka z bezpečnostného skla, 

chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47663.2

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81067.3  //
Umyvadlo Form, 600 mm

Umývadlo Form, 600 mm

Umivaonik Form, 600 mm

Umivalnik Form, 600 mm

.000 .049 .200 .249

47667.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné 

dvierka z bezpečnostného skla, 

chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47663.1

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81067.4  //
Umyvadlo Form, 650 mm

Umývadlo Form, 650 mm

Umivaonik Form, 650 mm

Umivalnik Form, 650 mm

.000 .049 .200 .249

47667.2

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné 

dvierka z bezpečnostného skla, 

chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47663.2

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

LIVING CITY FORM

81843.7  ///
Umyvadlo Living City, 1000 mm

Umývadlo Living City, 1000 mm

Umivaonik Living City, 1000 mm

Umivalnik Living City, 1000 mm

.000 .200 .400

47795.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47793.3

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81843.1  //
Umyvadlo Living City, odkládací 

plocha vlevo, 1000 mm

Umývadlo Living City, úložná plocha 

vľavo, 1000 mm

Umivaonik Living City, površina za 

odlaganje na lijevoj strani, 1000 mm

Umivalnik Living City, odlagalna 

površina na levi strani, 1000 mm

.000 .200 .400

47795.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné dvier-

ka z bezpečnostného skla, chrómova-

né úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

47793.1

Umyvadlová skříňka, 1 zásuvka, 

čelo z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 1 zásuvka, čelo 

z bezpečnostného skla, chrómované 

úchytky

Ormarić pod umivaonik, 1 ladica, 

prednja stranica od sigurnosnog 

stakla, kromirana ručka

Umivalniška omarica, 1 predal, ličnica 

iz varnostnega stekla, kromirani ročaj

.822 .823 .832 .833 .842 .843
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47895.1 Závěs dveří vlevo

Záves dverí vľavo

Otvaranje u lijevo

Levi vratni tečaj

47895.2 Závěs dveří vpravo

Záves dverí vpravo

Otvaranje u desno

Desni vratni tečaj

Střední skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 2 skleněné 

police, chromované úchyty

Stredná skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, 2 sklenené 

poličky, chrómované úchytky

Srednji ormarić, 2 vrata od sigur-

nosnog stakla, 2 staklene police, 

kromirane ručke

Sredinska omarica, 2 vrat iz 

varnostnega stekla, 2 stekleni polici, 

kromirana ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

44295.1.070.570.1 

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, skleněná police, 3 světelné 

prvky 230 V/40 W, IPP44, 

s vypínačem osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

so sklenenou policou, 3 svetelné 

prvky 230 V/40 W, IP44, s vypínačom 

osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski okvir, 

sa staklenom policom, 3 rasvjetna 

elementa 230 V/40 W, IP44, 

s prekidačem za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijastim 

okvirjem, s stekleno polico, 3 svetilnimi 

elementi, 230 V/40 W, IP44 s stikalom 

za luč

44295.3.070.570.1

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, skleněná police, 3 světelné 

prvky 230 V/40 W, IPP44, 

bez vypínače osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

so sklenenou policou, 3 svetelné 

prvky 230 V/40 W, IP44, bez vypínača 

osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski okvir, 

sa staklenom policom, 3 rasvjetna 

elementa 230 V/40 W, IP44, bez 

prekidača za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijastim 

okvirjem, s stekleno polico, 3 svetilnimi 

elementi, 230 V/40 W, IP44 brez 

stikala za luč

44295.5.070.570.1

Zrcadlo bez osvětlení, hliníkový 

rám, skleněná police

Zrkadlo bez osvetlenia, hliníkový rám, 

so sklenenou policou

Ogledalo bez rasvjete, aluminijski okvir, 

sa staklenom policom

Ogledalo brez osvetlitve, aluminijasti 

okvir, s stekleno polico

44095.1.070.570.1 

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, 1 světelný prvek 230 V/40 W, 

IPP44, s vypínačem osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

1 svetelný prvok 230 V/40 W, IP44, 

s vypínačom osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski okvir, 

1 rasvjetni element 230 V/40 W, IP44, 

s prekidačem za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminija-

stim okvirjem, 1 svetilni element, 

230 V/40 W, IP44 s stikalom za luč

44095.3.070.570.1

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, 1 světelný prvek 230 V/40 W, 

IPP44, bez vypínače osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

1 svetelný prvok 230 V/40 W, IP44, 

bez vypínača osvetelnia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski okvir, 

1 rasvjetni element 230 V/40 W, IP44, 

bez prekidača za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijasti 

okvir, 1 svetilni element, 230 V/40 W, 

IP44, brez stikala za luč

44095.5.070.570.1

Zrcadlo bez osvětlení, 

hliníkový rám

Zrkadlo bez osvetlenia, hliníkový rám

Ogledalo bez rasvjete, aluminijski okvir

Ogledalo brez osvetlitve, aluminijasti 

okvir

47995.1 Závěs dveří vlevo

Záves dverí vľavo

Otvaranje u lijevo

Levi vratni tečaj

47995.2 Závěs dveří vpravo

Záves dverí vpravo

Otvaranje u desno

Desni vratni tečaj

Vysoká skříňka, 2 dveře 

z bezpečnostního skla, 4 skleněné 

police, chromované úchyty

Vysoká skrinka, 2 dvierka 

z bezpečnostného skla, 4 sklenené 

poličky, chrómované úchytky

Visoki ormarić, 2 vrata od sigurnosnog 

stakla, 4 staklene police, kromirane 

ručke

Visoka omarica, 2 vrat iz varnostnega 

stekla, 4 steklene police, kromirana 

ročaja

.500 .514

.822 .823 .832 .833 .842 .843

44395.1.070.570.1

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, 1 světelný prvek 230 V/40 W, 

IPP44, bez vypínače osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

1 svetelný prvok 230 V/40 W, IP44, 

bez vypínača osvetelnia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski okvir, 

1 rasvjetni element 230 V/40 W, IP44, 

bez prekidača za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijasti 

okvir, 1 svetilni element, 230 V/40 W, 

IP44, brez stikala za luč

44395.5.070.570.1

Zrcadlo bez osvětlení, 

hliníkový rám

Zrkadlo bez osvetlenia, hliníkový rám

Ogledalo bez rasvjete, aluminijski okvir

Ogledalo brez osvetlitve, aluminijasti 

okvir

44195.1.070.570.1 

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, skleněná police, 2 světelné 

prvky 230 V/40 W, IPP44, 

s vypínačem osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

so sklenenou policou, 2 svetelné 

prvky 230 V/40 W, IP44, s vypínačom 

osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski okvir, 

sa staklenom policom, 2 rasvjetna 

elementa 230 V/40 W, IP44, s preki-

dačem za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijastim 

okvirjem, s stekleno polico, 2 svetilni-

ma elementoma, 230 V/40 W, 

IP44 s stikalom za luč

44195.3.070.570.1

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, skleněná police, 2 světelné 

prvky 230 V/40 W, IPP44, 

bez vypínače osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

so sklenenou policou, 2 svetelné 

prvky 230 V/40 W, IP44, bez vypínača 

osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski okvir, 

sa staklenom policom, 2 rasvjet-

na elementa 230 V/40 W, IP44, 

bez prekidača za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijastim 

okvirjem, s stekleno polico, 2 svetilnimi 

elementi, 230 V/40 W, IP44 brez 

stikala za luč

44195.5.070.570.1

Zrcadlo bez osvětlení, hliníkový 

rám, skleněná police

Zrkadlo bez osvetlenia, hliníkový rám, 

so sklenenou policou

Ogledalo bez rasvjete, aluminijski okvir, 

sa staklenom policom

Ogledalo brez osvetlitve, aluminijasti 

okvir, s stekleno polico

FORM CASE

81367.5  //
Umyvadlo Form, 1200 mm

Umývadlo Form, 1200 mm

Umivaonik Form, 1200 mm

Umivalnik Form, 1200 mm

.000 .049 .200 .249

47167.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná 

dvířka z bezpečnostního skla, 

chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 posuvné 

dvierka z bezpečnostného skla, 

chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata 

od sigurnosnog stakla, kromirane 

ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz 

varnostnega stekla, kromirana ročaja

.500

.822 .823 .832 .833 .842 .843

81367.6  //
Umyvadlo Form, 1500 mm

Umývadlo Form, 1500 mm

Umivaonik Form, 1500 mm

Umivalnik Form, 1500 mm

.000 .049 .200 .249

47267.1

Umyvadlová skříňka, 2 posuvná dvířka z bezpečnostního skla, 

2 skleněné police, chromované úchyty

Umývadlová skrinka, 2 dvierka z bezpečnostného skla, 2 sklenené poličky, 

chrómované úchytky

Ormarić pod umivaonik, 2 klizna vrata od sigurnosnog stakla, 2 staklene police, 

kromirane ručke

Umivalniška omarica, 2 drsnih vrat iz varnostnega stekla, 2 stekleni polici, 

kromirana ročaja

.500

.822 .823 .832 .833 .842 .843
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44795.1.070.570.1

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, 2 světelné prvky 230 V/40 W, 

IPP44, bez vypínače osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

2 svetelné prvky 230 V/40 W, IP44, 

bez vypínača osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski ok-

vir, 2 rasvjetna elementa 230 V/40 W, 

IP44, bez prekidača za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijasti ok-

vir, 2 svetilna elementa, 230 V/40 W, 

IP44, brez stikala za luč

44795.5.070.570.1

Zrcadlo bez osvětlení, 

hliníkový rám

Zrkadlo bez osvetlenia, hliníkový rám

Ogledalo bez rasvjete, 

aluminijski okvir

Ogledalo brez osvetlitve, 

aluminijasti okvir

44895.1.070.570.1

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, 3 světelné prvky 230 V/40 W, 

IPP44, bez vypínače osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

3 svetelné prvky 230 V/40 W, IP44, 

bez vypínača osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski ok-

vir, 3 rasvjetna elementa 230 V/40 W, 

IP44, bez prekidača za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijasti ok-

vir, 3 svetilna elementa, 230 V/40 W, 

IP44, brez stikala za luč

44895.5.070.570.1

Zrcadlo bez osvětlení, 

hliníkový rám

Zrkadlo bez osvetlenia, hliníkový rám

Ogledalo bez rasvjete, 

aluminijski okvir

Ogledalo brez osvetlitve, 

aluminijasti okvir

44495.1 

Zrcadlová skříňka s osvětlením, 1 světelný prvek 230 V/2×40 W, IP44, 

1 zrcadlová zvedací dvířka, 1 skleněná police, 1 vypínač, 1 evropská zásuvka

Zrkadlová skrinka s osvetlením, 1 svetelný prvok 230 V/2×40 W IP44, 1 zdvíhacie 

zrkadlové dvierka, 1 sklenená polica, 1 vypínač, 1 európska el. zásuvka

Ogledalo ormarić s rasvjetom, 1 rasvjetni element  230 V/2×40 W IP44,

1 podizna vrata s ogledalom, 1 staklena polica, 1 prekidač, 1 Euro utičnica

Omarica ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za osvetlitev 230 V/2×40 W IP44,

1 ogledalna dvižna vrata, 1 steklena polica, 1 stikalo, 1 evropska vtičnica

.500 .514

.820 .830 .840

44495.5

Zrcadlová skříňka s osvětlením, 1 světelný prvek 230 V/2×40 W, IP44, 

1 zrcadlová zvedací dvířka, 1 skleněná police, bez vypínače, bez zásuvky

Zrkadlová skrinka s osvetlením, 1 svetelný prvok 230 V/2×40 W IP44, 1 zdvíhacie 

zrkadlové dvierka, 1 sklenená polica, bez vypínača, bez el. zásuvky

Ogledalo ormarić s rasvjetom, 1 rasvjetni element  230 V/2×40 W IP44, 

1 podizna vrata s ogledalom, 1 staklena polica, bez prekidača, bez utičnice

Omarica ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za osvetlitev 230 V/2×40 W IP44, 

1 ogledalna dvižna vrata, 1 steklena polica, brez stikala, brez vtičnice

.500 .514

.820 .830 .840

44496.1 

Zrcadlová skříňka s osvětlením, 1 světelný prvek 230 V/2×40 W, IPP44, 

1 zrcadlová zvedací dvířka, 1 skleněná police, 1 vypínač, 1 evropská zásuvka

Zrkadlová skrinka s osvetlením, 1 svietiaci prvok, 230 V/2×40 W, IP44,1 zdvíhacie 

zrkadlové dvierka, 1 sklenená polica, 1 vypínač, 1 európska el. zásuvka

Ormarić ogledalo s rasvjetom, 1 rasvjetni element 230 V/2×40 W IP44,

1 podizna vrata s ogledalom, 1 staklena polica, 1 prekidač, 1 Euro utičnica

Ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za osvetlitev, 230 V/2×40 W IP44,1 ogledalna 

dvižna vrata, 1 steklena polica, 1 stikalo, 1 evropska vtičnica

.500 .514

.820 .830 .840

44496.5

Zrcadlová skříňka s osvětlením, 1 světelný prvek 230 V/2×40 W, IP44, 

1 zrcadlová zvedací dvířka, 1 skleněná police, bez vypínače, bez zásuvky

Zrkadlová skrinka s osvetlením, 1 svetelný prvok 230 V/2×40 W IP44, 1 zdvíhacie 

zrkadlové dvierka, 1 sklenená polica, bez vypínača, bez el. zásuvky

Ogledalo ormarić s rasvjetom, 1 rasvjetni element  230 V/2×40 W IP44, 

1 podizna vrata s ogledalom, 1 staklena polica, bez prekidača, bez utičnice

Omarica ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za osvetlitev 230 V/2×40 W IP44, 

1 ogledalna dvižna vrata, 1 steklena polica, brez stikala, brez vtičnice

.500 .514

.820 .830 .840

CASE

44595.1.070.570.1

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, 1 světelný prvek 230 V/40 W, 

IPP44, bez vypínače osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

1 svetelný prvok,230 V/40 W, IP44, 

bez vypínača osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski 

okvir, 1 rasvjetni element 230 V/40 W, 

IP44, bez prekidača za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijasti 

okvir, 1 svetilni element, 230 V/40 W, 

IP44, brez stikala za luč

44595.5.070.570.1

Zrcadlo bez osvětlení, 

hliníkový rám

Zrkadlo bez osvetlenia, hliníkový rám

Ogledalo bez rasvjete, 

aluminijski okvir

Ogledalo brez osvetlitve, 

aluminijasti okvir

44695.1.070.570.1

Zrcadlo s osvětlením, hliníkový 

rám, 1 světelný prvek 230 V/40 W, 

IPP44, bez vypínače osvětlení

Zrkadlo s osvetlením, hliníkový rám, 

1 svetelný prvok, 230 V/40 W, IP44, 

bez vypínača osvetlenia

Ogledalo s rasvjetom, aluminijski 

okvir, 1 rasvjetni element 230 V/40 W, 

IP44, bez prekidača za svjetlo

Ogledalo z osvetlitvijo, aluminijasti 

okvir, 1 svetilni element, 230 V/40 W, 

IP44, brez stikala za luč

44695.5.070.570.1

Zrcadlo bez osvětlení, 

hliníkový rám

Zrkadlo bez osvetlenia, hliníkový rám

Ogledalo bez rasvjete, 

aluminijski okvir

Ogledalo brez osvetlitve, 

aluminijasti okvir
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44497.1 

Zrcadlová skříňka s osvětlením, 1 světelný prvek 230 V/2×40 W, IP44, 

1 zrcadlová zvedací dvířka, 1 skleněná police, 1 vypínač, 1 evropská zásuvka

Zrkadlová skrinka s osvetlením, 1 svetelný prvok 230 V/2×40 W IP44, 1 zdvíhacie 

zrkadlové dvierka, 1 sklenená polica, 1 vypínač, 1 európska el. zásuvka

Ogledalo ormarić s rasvjetom, 1 rasvjetni element  230 V/2×40 W IP44, 

1 podizna vrata s ogledalom, 1 staklena polica, 1 prekidač, 1 Euro utičnica

Omarica ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za osvetlitev 230 V/2×40 W IP44, 

1 ogledalna dvižna vrata, 1 steklena polica, 1 stikalo, 1 evropska vtičnica

.500 .514

.820 .830 .840

44497.5

Zrcadlová skříňka s osvětlením, 1 světelný prvek 230 V/2×40 W, IP44, 

1 zrcadlová zvedací dvířka, 1 skleněná police, bez vypínače, bez zásuvky

Zrkadlová skrinka s osvetlením, 1 svetelný prvok 230 V/2×40 W IP44, 1 zdvíhacie 

zrkadlové dvierka, 1 sklenená polica, bez vypínača, bez el. zásuvky

Ogledalo ormarić s rasvjetom, 1 rasvjetni element  230 V/2×40 W IP44, 

1 podizna vrata s ogledalom, 1 staklena polica, bez prekidača, bez utičnice

Omarica ogledalo z osvetlitvijo, 1 element za osvetlitev 230 V/2×40 W IP44, 

1 ogledalna dvižna vrata, 1 steklena polica, brez stikala, brez vtičnice

.500 .514

.820 .830 .840

CASE

49095.1.004.000.1

Držák na ručník, chrom

Držiak na uterák, chrómovaný

Držač za ručnik, krom

Držalo za brisače, krom

41195.1.070.000.1

Skleněná police, chromovaný úchyt na zeď

Sklenená polička, chrómovaná nástenná skrinka

Staklena polica, kromirani zidni držači

Steklena polica, kromirano stensko pritrdilo

41295.1.070.000.1

Skleněná police, chromovaný úchyt na zeď

Sklenená polička, chrómovaná nástenná skrinka

Staklena polica, kromirani zidni držači

Steklena polica, kromirano stensko pritrdilo

41395.1.070.000.1

Skleněná police, chromovaný úchyt na zeď

Sklenená polička, chrómovaná nástenná skrinka

Staklena polica, kromirani zidni držači

Steklena polica, kromirano stensko pritrdilo

41495.1.070.000.1

Skleněná police, chromovaný úchyt na zeď

Sklenená polička, chrómovaná nástenná skrinka

Staklena polica, kromirani zidni držači

Steklena polica, kromirano stensko pritrdilo
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Zobrazené barvy odpovídají pouze 

přibližně skutečným odstínům. Upo-

zorňujeme, že uspořádání výrobků 

v ateliérovém prostředí neodpovídá 

technickým požadavkům. Dekora-

tivní doplňky nejsou součástí naší 

obchodní nabídky. Vyhrazujeme si 

právo provést technické změny bez 

předchozího upozornění. Registrova-

ný design.

Zobrazené farby len približne zodpo-

vedajú aktuálnym farebným odtieňom. 

Treba brať do úvahy, že tu zobrazené 

doplnky sú len dekoratívne a nezod-

povedajú technickým požiadavkám. 

Súčasti dekorácií nie sú zahrnuté v cene 

a v aktuálnej ponuke. Vyhradzujeme si 

právo na technické zmeny bez predošlé-

ho upozornenia. Registrovaný dizajn.

Prikazane boje samo približno odgovara-

ju stvarnim nijansama. Ovdje prikazano 

uređenje prostorija samo su informativna 

te nisu u uzeti u obzir svi tehnički zahtjevi 

za ugradnju. Ukrasni predmeti nisu uklju-

čeni u komercijalnu ponudu. Zadržava-

mo pravo tehničkih izmjena bez prethod-

ne 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.

Tištěno na PEFC certifi kovaném 

papíře vyrobeném ze dřeva 

z lesů spravovaných podle zásad 

trvale udržitelného hospodaření. 

www. pefc.org

Vytlačené na certifi kovanom papieri 

PEFC vyrobenom z lesov obhospodaro-

vaných podľa zásad trvalo udržateľného 

hospodárenia. www.pefc.org

Tiskano na papiru s PEFC uvjerenjem 

koji se dobiva iz održivog upravljanja 

šumama. www.pefc.org

Tiskano na PEFC certifi cirani papir 

iz trajnostno upravljanih gozdov. 

www.pefc.org

Produkty s logem Q-Plus jsou 

v souladu s evropskými normami 

i s osvědčeným vyšším švýcarským 

standardem, stanoveným svazem 

suissetec/VSA. Produkty LAUFEN 

jsou v souladu s tímto švýcarským 

standardem kvality a jsou podle 

toho doporučovány.

Výrobky s logom Q-Plus sú v súlade 

s európskymi normami aj s osvedče-

ným vyšším švajčiarskym štandardom, 

stanoveným zväzom suissetec/VSA. 

Produkty LAUFEN sú v súlade s týmto 

švajčiarským štandardom kvality a sú 

podľa toho doporučované.

Proizvodi koji imaju zaštitni znak Q-Plus 

u skladu su s europskim standardom, 

kao i s dokazano višim švicarskim stan-

dardom koji je ustanovio suissetec/VSA. 

LAUFEN proizvodi u skladu su sa švi-

carskim standardom kvalitete i u skladu 

s njime su i njihove preporuke.

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. Izdelki LAUFEN so skla-

dni s priporočenimi švicarskimi standardi 

za kakovost.

Fotografi e/Fotografi e /Fotografi ja/

Fotografi ja:  Christoph Kern;

 Kleb Foto & Studio

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., Room #204

Kiev, 04128

Tel./Fax: +380 44 501 07 50

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


