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Koupelny
FRAGMENT 
× Obklad a dlažba značky Royal Stone  

o rozměru 60/60

× Zařizovací předměty značky  
Laufen v prémiové kvalitě

× Vaničky a vany z materiálu Marbond

× WC – wellness WC 

× Fixní skleněné zástěny

× Otopné elektrické žebříky
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Společnost
LAUFEN
Prémiová značka LAUFEN je jedním z předních světových výrobců koupelnového vybavení 
s globální distribuční sítí. Osobitost tradiční švýcarské značky se odráží zejména v symbióze 
designu, kvality a funkčnosti. Hlavní přednost společnosti spočívá v jejích znalostech v oblasti 
výroby sanitární keramiky. 

Laufen CZ působí v České republice již od roku 1999. Na lokálním trhu koordinuje a zodpovídá 
za vývoj a výrobu koupelnového vybavení v továrnách v Bechyni a Znojmě. Od roku 2004 
provozuje showroom s novým názvem LAUFEN space Prague, ve kterém si mohou zákazníci 
prohlédnout nejnovější designové produkty a aktuální trendy v koupelnovém vybavení.
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Vany LAUFEN Pro 
z Marbondu

Minimalisticky řešené vany z kolekce LAUFEN Pro jsou vyrobené 
z odolného kompozitního materiálu s vysokým podílem 
minerálních částic s názvem Marbond. Tento jedinečný materiál 
vyvinula společnost LAUFEN a snoubí se v něm několik benefitů. 
Vedle dlouhé životnosti a designového provedení je velkou 
výhodou jeho odolnost vůči vnějším vlivům, jako je například 
světlo nebo poškrábání. Zároveň díky izolaci zůstává voda déle 
teplá, což snižuje spotřebu vody a energie.

Elegantní design van Pro od Petera Wirze nabízí opravdu 
pohodlné koupání. Tenké stěny volně stojící verze nabízí 
maximální komfort, ale zároveň i vzdušnost interiéru koupelny.

Zapuštěným verzím dodává tenký lem znatelnou lehkost 
a bezproblémové navázání na obklady, což dokonale 
podporuje individuální styl koupelen.

Sprchová vanička 
LAUFEN Pro  
z Marbondu

Na nadčasovém designu sprchových vaniček LAUFEN Pro se 
podílel autor série Peter Wirz, který maximálně využil vlastností 
materiálu Marbond. Jde o odolný kompozitní materiál, který 
je  tvořen  dvěma vrstvami, jejichž základem je kvalitní solidní 
kompozit zušlechtěný hygienickým povrchem Gelcoat. 
Výsledkem je na dotek příjemný antibakteriální povrch, který 
odpuzuje nečistoty a je snadný na údržbu. Zároveň toto 
materiálové složení snižuje hluk způsobený dopadem vody. 
Sprchové vaničky svými protiskluzovými vlastnostmi zabraňují 
riziku uklouznutí, a zaručují tak maximální bezpečnost při 
sprchování.

Klozet  
s bidetovou sprškou  
Cleanet NAVIA

Toaleta Cleanet Navia se zabudovanou bidetovou sprškou 
zaujme svým nadčasovým švýcarským designem, snadným 
ovládáním a kompaktními rozměry. Její hlavní předností je 
snadné použití a ovládání v kombinaci s nejmodernějšími 
technologiemi. Toaleta Cleanet Navia je čistě švýcarský 
produkt designovaný Peterem Wirzem. Klozet Cleanet Navia 
je vybavený osvědčeným a intuitivním konceptem obsluhy 
s postranním ovladačem se základními funkcemi a ovládáním 
trysky. Toaleta má navíc i mobilní aplikaci, která je intuitivní na 
ovládání. Ta umožňuje přístup hned několika uživatelů ke všem 
funkcím.

Vybrané funkce bidetovací toalety Cleanet Navia     
× Anální sprška
× Oscilace 
× Intenzita proudu vody (7 stupňů)    
× Pozice spršky (7 stupňů)
× Teplota vody (7 stupňů přes aplikaci)
× Programovatelné uživatelské profily (1 profil přes aplikaci) 
× Eco mode 
× Ovládání přes mobilní aplikaci
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Vodovodní baterie 
LAUFEN Twinplus

Kolekce vodovodních baterií LAUFEN Twinplus se vyznačuje 
propracovaností a ikonickým stylem. Jedná se tedy 
o nedocenitelné univerzální řešení pro moderní koupelny. 
Kromě typu a designu baterie jsou při výběru určující i kvalitní 
technologie. Udávají nejenom životnost a úspornost produktu, 
ale také úroveň uživatelského komfortu. Například podomítkové 
baterie přináší méně starostí s údržbou a čištěním, protože 
mají těleso ukryté za obklady, čímž i šetří cenné místo ve 
sprchovém koutě i u vany. Chromovaný materiál je v náročném 
koupelnovém prostředí zárukou dlouhodobé odolnosti.

Umyvadlová mísa  
řady LIVING 
SQUARE/
Saphirkeramik

Umyvadlová mísa z koupelnové kolekce LIVING, která vznikla 
ve spolupráci s designovým studiem Phoenix Design, je díky 
svému čistému provedení nadčasová. Na výrobu mís byl použit 
materiál s názvem Saphirkeramik umožňující tenkostěnné 
provedení sanitární keramiky, které koupelně zajistí moderní 
styl a vzdušnost. I přes tenké linie  tento inovativní materiál 
zaručuje pevnost a velkou odolnost vůči čisticím prostředkům 
a mechanickému oděru, keramika je zároveň i ekologickým 
a udržitelným výrobkem.

Umývátko VAL

Závěsné umývátko VAL díky jednoduché linii a extrémně 
úzkým okrajům materiálu Saphirkeramik udělá z každé toalety 
designovou místnost. Umývátko s jemně zakulacenými rohy 
z koupelnové kolekce VAL se skvěle hodí do menších prostorů, 
neboť díky svým rozměrům a tenkým stěnám zabírá jen velmi 
málo místa. Tento komfort a designový potenciál umožňuje 
právě materiál Saphirkeramik, který dává produktům nebývalé 
možnosti, čehož maximálně využil autor kolekce značky LAUFEN 
mnichovský designér Konstantin Grcic.
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Kuchyně
FRAGMENT 
× Plnohodnotná kuchyně značky 

Nobilie dodávaná společností 
Elite Bath Kitchen.

× Deska kámen Sapien stone.

× Spotřebiče Gorenje.

× Ostrůvková digestoř 
Nortberg Cylindro Eco Black Matt.
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Společnost
Gorenje
Jednodušší, příjemnější a méně komplikovaný život s každým výrobkem Gorenje. Tato jasná vize 
umožnila firmě, která vznikla v roce 1950 jako malá dílna v idylické vesnici Gorenje ve Slovinsku, 
přerůst během sedmi desetiletí v nadnárodní společnost a renomovanou mezinárodní značku. 
Dnes je jedním z největších mezinárodních výrobců domácích spotřebičů a kuchyňského 
nábytku. Výrobky se prodávají ve více než 90 zemích po celém světě.

Ať už jde o malé či velké spotřebiče do kuchyně, pro péči o prádlo nebo tělo, získáte na svou 
stranu spojence, kteří vám budou naslouchat a budou se učit, jak vám ještě lépe posloužit. 
Adaptivní technologie si zapamatuje vaše volby a dokonce bude předvídat vaše chování pro 
dosažení nejlepšího výsledku. O ten se postarají i dokonale vyladěné automatické programy  
a bezpočet dalších technologických řešení. Vy sami si budete všech výhod bez zbytečné 
složitosti užívat. Všechny naše spotřebiče se totiž snadno a intuitivně ovládají.

× Kombinovaná chladnička · RKI418EE1 /2+kk +/

× Chladnička · RBI4122E1 /1+kk/

× Indukční deska · IS646BG · IT321BCSC /dle dispozice/

× Myčka · GV671C60 · GV520E10 /dle dispozice/

× Sušička prádla · D3A83IL/I

× Automatická pračka - volně stojící 
· W2NEI74SBS · W2A84CS /dle dispozice/

× Pračka se sušičkou prádla · WD8514S /dle dispozice/

× Trouba · BOS6737E13BG

× Mikrovlnná trouba s grilem · BM201AG1BG /2+kk +/

× Odsavač par · BHI611AS /dle dispozice/



Ložnice
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Technologie
FRAGMENT 
× Tepelná čerpadla země–voda se soustavou 

30 geotermálních vrtů hloubky 180 m.

× Vytápění i chlazení bytů za využití aktivovaných podhledů.

× Vzduchotechnika s rekuperací, filtrací a úpravou vlhkosti  
a teploty přiváděného vzduchu.

× Využití studniční a dešťové vody pro pokrytí provozní spotřeby 
(splachování toalet a zalévání zeleně).

× Systém Smart home Loxone, který např. ovládá tepelnou pohodu,  
intenzitu větrání a předokenní rolety podle pokynů meteostanice  
nebo dle pokynů klienta, vše ovládatelné přes aplikaci odkudkoli kdykoli.

× Střechy budovy navrženy jako tzv. „zelené střechy“ s vegetací.

× Domácí videotelefon.

× Požární čidla napojená do Loxone s výstražným signálem ke klientovi i na recepci.

× Dálkově odečitatelná měřidla klientovi též přístupná elektronicky dálkově.
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Chytrý byt  
s Loxone
Ve vašem bytě je několik různých technologií – vytápění, osvětlení, ovládání 
žaluzií, videovrátný, přehled spotřeb. Loxone všechny tyto technologie a zařízení 
vzájemně propojil, a díky tomu fungují jako jeden celek. Díky řídí jednotce Loxone 
Miniserver máte všechna zařízení pod kontrolou, jednoduše a v jedné aplikaci,  
ze které můžete svůj byt ovládat odkudkoliv a kdykoliv. 

Ochrana proti přehřátí i mrazu 
V létě stínicí technika chrání dům před přehřátím, v zimě naopak dokáže vyhodnotit,  
zda pustit do bytu sluneční paprsky pro přirozené vytápění.

Zajistí soukromí 
Při západu slunce se stínicí prvky automaticky zacloní a vy máte jistotu maximálního soukromí.

Ochrana před větrem 
Pokud se blíží bouřka nebo se zvedne vítr, byt o tom ví a žaluzie automaticky vytáhne  
do bezpečné polohy.

Řízení ve skupinách 
Různá okna můžete libovolně uspořádat do skupin (např. celé patro) a ovládat je najednou.

Dětská pojistka 
Tlačítka můžete deaktivovat přes aplikaci, aby si děti neudělaly ze stínění hračku.

Bezpečnostní funkce 
Chytré stínění dokáže simulovat vaši přítomnost v bytě, i když jste například na dovolené. 
V případě nouze (požár, vloupání) se automaticky všechna stínicí technika vytáhne.

Přirozený budík 
Loxone začne vytahovat žaluzie ve vámi zvolený čas. Probuzení slunečními paprsky je lepší 
varianta než zvonící budík.

Úspory za vytápění 
V zimě se Loxone postará o maximální využití tepelných zisků pro úsporné vytápění.
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Standard 
vytápění
Vytápění nebo chlazení můžete ovládat jednoduše odkudkoliv. Teploty a časy na-
stavíte v aplikaci Loxone, ze které můžete také přepnout vytápění do úsporného 
režimu, pokud jedete např. na dovolenou, nebo jej spustit, pokud se domů vracíte 
dříve. Topení a ventilaci pro jednotlivé místnosti nebo i celý byt můžete ovládat 
přehledně z jedné aplikace na telefonu či tabletu.

 
Fuzzy prediktivní logika 
Systém Loxone se neustále učí a přizpůsobuje se vašim zvykům. Díky tomu dokáže reagovat 
i na mnoho okolních vlivů a aspektů, jako je například způsob vytápění, využívání místnos-
tí nebo vnitřní teplota. Pokud budete chtít mít ráno v 6 hodin vyhřátou koupelnu na 23 °C, 
systém sám vyhodnotí vnitřní a vnější podmínky a na základě předchozí zkušenosti spustí 
vytápění v přesný čas tak, aby stihl místnost vytopit na správnou teplotu. Stejně tak to fun-
guje například v letních tropických dnech, kdy vám Loxone dům včas vychladí a vy můžete 
věnovat pozornost důležitějším věcem.

Zónová regulace 
Miniserver reguluje vytápění v jednotlivých místnostech podle vámi nastavené teploty a času 
přítomnosti. V místnostech už nepotřebujete mít žádné termostaty, protože čidla teploty a vlhkosti 
jsou již integrovány v tlačítku Touch Tree.

Prázdniny 
Skvělý pomocník, pokud na delší dobu opustíte byt. Už nemusíte kontrolovat všechny místnosti 
a nastavovat termostaty nebo zavírat hlavice. Loxone to zařídí za vás a dá pozor, aby nedošlo 
k zbytečnému plýtvání. Úsporný režim zapnete jednoduše jedním klikem na tabletu či telefonu,  
a to klidně i po odjezdu.
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Standard
monitoring
Monitoring Spotřeb 
Díky chytré aplikaci vám nic neunikne. Na svůj přehled  
spotřeb se navíc můžete podívat kdykoliv, a to i zpětně.

Už Vás nezaskočí žádné nečekané výdaje za: 
- Spotřebované teplo 
- Teplou či studenou voda

Detekce požáru 
Pro detekci požáru neslouží pouze detektor kouře umístěný v chodbě. Díky teplotním senzorům, 
které najdete v každém koutu bytu se nemusíte ničeho obávat - o každém problému se včas 
dozvíte, i když zrovna nebudete doma. Případný poplach se odesílá do aplikace Loxone a zároveň 
na recepci, která okamžitě zasáhne.

Rekuperace 
Výměna vzduchu je to nejdůležitější. Systém se automaticky postará, aby byl v bytě čerstvý 
vzduch. Pro případ potřeby pak v bytě najdete i tlačítka BOOST nebo aplikaci, díky které můžete 
můžete rychlou výměnu vzduchu aktivovat.

Monitoring teploty a vlhkosti 
Každý vypínač Loxone Touch umí měřit teplotu a vlhkost. Kdybyste potřebovali, můžete oboje 
zaznamenávat do statistik a kdykoliv do nich nahlédnout. Navíc můžete vytvářet chytré́ funkce, 
které vás např. upozorní při poklesu vlhkosti v zimě. Vzduchotechnická jednotka pak sama 
automaticky zareaguje.
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Standard 
Interkome
Režim nepřítomnosti 
Na to, že k vám domů někdo přišel, vás upozorní libovolná melodie 
z tabletu a notifikace na telefonu. O návštěvnících se tedy dozvíte,  
i když nebudete doma. Aplikace vám navíc umožní s hosty mluvit  
a vidět je na videu. Funkce protokolování vám pak zpětně zobrazí,  
kdo se na vás snažil dozvonit.

Monitoring domova

 Osvětlení

 Vytápění

 Stínící technika

 Kouřový detektor

 Klasické tlačítko (stiskacího)

 TouchTree

 Odchodové tlačítko (stiskacího)

  Tablet

 Dvoutlačítka (stiskací)  

 na boost / osvětlení
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Standard
osvětlení
V bytě je možné ovládat každé světlo zvlášť, a to i z aplikace.  
Díky centrálnímu odchodovému tlačítku už navíc nemusíte přemýšlet,  
jestli jste nenechali někde rozsvíceno, všechna světla se totiž zhasnou.  
Díky standardu osvětlení můžete velmi jednoduše rozšířit o pohybové 
senzory, stmívatelná svítidla či barevná svítidla.

Světla v hlavních místnostech ovládáte pomocí tlačítek Touch Tree,  
kdy osvětlení provedete pouhým dotykem.

Standard
stínění
Byt je vybaven stínicí technikou. Díky základnímu řízení vytápění jsou 
automaticky technologie propojené a kooperace těchto technologií zajistí 
optimální chlazení či pasivní vytápění. Díky napojení na meteostanici se 
nemusíte obávat poničení rolety. Meteostanice, která je umístěna na 
střeše, pošle informaci o bezpečnostní pozici rolety.

Možnost volby akce po konci automatiky
Jakmile slunce přestane svítit na okno, můžete si zvolit, co se bude dít dál. Buď se stínění 
vytáhne, nebo zůstane ve stejné poloze, anebo dojde ke kompletnímu zastínění.

Ovládání stínění přes tlačítka 
Ovládat žaluzie můžete pohodlně i pomocí tlačítek. Stačí jeden dotyk na zatažení či vytažení 
žaluzií a rolet. Automatické stínění se zapne na základě polohy slunce a teploty.

Odchodový režim
V případě aktivovaného tlačítka přecházejí žaluzie do automatického režimu. V létě se 
podle slunce zatahují. V zimě se naopak při osvitu vytahují, aby umožnily maximální zisk 
tepelné energie ze slunce. V obou případech tak dochází ke snižování nákladu na vytápění či 
chlazení. Automatické řízení můžete kdykoliv změnit jedním dotykem.


