KOMPAS

INDHOLD
Med Kompas, har den schweiziske badeværelse specialist
Laufen og den danske designer Hee Welling udviklet en badeværelsesserie udelukkende til de nordiske lande. Kompas står
for klare linjer, reduceret materialeforbrug og funktionelt design
i den allerbedste nordiske tradition. En komplet badeværelsesserie, som, ikke kun på grund af sin høje schweiziske kvalitet, overbeviser kunderne i Norden.

Om Laufen
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“I de nordiske lande sætter vi pris på både høj kvalitet elegant
design. Kompas kollektionen tilbyder begge dele: høj Schweizisk
kvalitet, og et design der er blevet tilpasset det nordiske synspunkt og brugsmønster”

LCC – Laufen Clean Coat
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Hee Wellings kreative arbejde er stærkt forankret i sit hjemland,
Danmark. Ligesom få andre formår han at udtrykke traditionel
nordisk forståelse af design i hans produkt- og møbeldesigns,
som den berømte Hee stol eller HAY About a Chair. Hans
fine fornemmelse for form og funktion danner grundlag for hans
design, som er vist i udstillinger rundt om i verden.
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SaphirKeramik – en revolution
indenfor keramisk designsprog
®

2013

Fejring af 120 år med en episk
installation i Milano
2012

Laufen Forum og vandhanefabrik åbner i Schweitz
2009

„IlBagnoAlessi“ Den første
gulvstående håndvask
2002

Globalt brand med udelukkende
europæisk produktion
1999

Højtryk støbeteknologi sætter
nye standarder
1980

Det væghængte toilet bliver
opfundet af X. Jermann, Laufen
1964

International ekspansion med
fabrik i Brasilien
1952

Keramik fabrik grundlagt
i Laufen, Schweitz

LAUFEN STÅR FOR SCHEIWISK
KVALITET OG DESIGN, OG TILBYDER
KOMPLETTE BADEVÆRELSES
LØSNINGER I ALLE DELE AF VERDEN

Dette meget traditionelle schweiziske
brand afspejler en symbiose af design,
kvalitet og funktionalitet. LAUFEN er
en af verdens førende producenter med
et globalt distributionsnetværk.
LAUFEN Nordic er en garanti for gode
kunderelationer og høj service. Vores
mål er at betjene alle vores kunder på
den bedst mulige måde og udvikle
produkter, der er relevante og eftertragtede. Som en international virksomhed,
har vi kapacitet til regelmæssigt at
tilbyde de nordiske lande nye og innovative produkter og designs samt at
være først med de nyeste teknologier.
Virksomhedens kernekompetence er
sin viden inden for produktion af sanitetsprodukter. I mere end 120 år har
LAUFEN produceret innovative keramiske sanitetsprodukter. Laufen benytter
top moderne produktionsanlæg med
legendarisk schweiziske præcision.
Kendskabet til badeværelset som helhed har udviklet sig fra den unikke
kompetence både når det kommer til
produktion men bestemt også til sofistikeret design.
Det der gør LAUFEN produkter unikke
ved første øjekast er, at deres schweiziske design forener to store design tendenser: det følelsesprægede italienske
design fra syd og den nordlige tradition
for design præcision og klarhed.
For LAUFEN har kvalitet to aspekter:
produktionsekspertise og praktiske
fordele. Dette giver kunden et samlet
indtryk hvor summen er højere end de
enkelte elementers indlejrede værdi.
LAUFEN, er en schweizisk virksomhed,
der fremstiller produkter med respekt
for miljøet. Det gælder både i produktionsøjemed og ved det færdige produkt.
Vand er en værdifuld ressource der skal
bruges sparsomt. Dette viser vores forpligtelse til at bevare naturressourcer og
fokusere på en miljøvenlig produktions
metode.
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SCHWEIZISK
KVALITET
I NORDISK
STIL
I de nordiske lande sætter vi pris på
både høj kvalitet og elegant design.
Kompas kollektionen tilbyder begge
dele: høj Schweizisk kvalitet, og et
design der er blevet tilpasset det nordiske synspunkt og brugsmønster.
Med sine alsidige løsninger er Kompas
velegnet til semi-offentlige og private
badeværelser. Kollektionen er overbevisende med schweizisk kvalitet og
god værdi for pengene. Takket være
sit reducerede designsprog og dets
bevidste håndtering af den tilgængelige
plads, matcher kollektionen ikke kun
den stilbevidste stemning, men også
små og store badeværelser.

6

7

TOILETTER

Skjult S-lås, Rimless
650 x 360 mm
82715.0/.1

Skjult P-lås, Rimless
650 x 360 mm
82715.2/.3

RIMLESS TOILETTER FOR NEM
RENGØRING
Godt design og en rengøringsvenlig
skyllefunktion er de vigtigste egenskaber ved Kompas RIMLESS toiletter.
Kompas omfatter en vægmonteret
model og tre gulvstående versioner
med skjult cisterne i typisk nordisk stil.
Et særlig tyndt sæde og låg er den
perfekte ledsager til alle modellerne.
De Gulvstående toiletter skyller kraftigt
med 4 eller 2 liter og kan rengøres
meget hurtigt og nemt takket være
deres RIMLESS design. De fås med et
åbent eller skjult S-lås og med en skjult
P-lås. Selve indercisternen er udført
i plast og skjult under en glat, og
rengøringsvenlig, porcelænskappe.
Takket være sin korte projektion på
50 centimeter, er den væghængte wc
skål også velegnet til kompakte badeværelser, gæstetoiletter eller offentlige
faciliteter.

Åben S-lås, Rimless
650 x 360 mm
82715.4/.5

Hængeskål, Rimless
500 x 360 mm
82015.0

Keramiske farver

Toiletsæde
89115.0/.1/.2

.000 Hvid

.400 Hvid LCC

Sæde farvemuligheder

.000 Hvid
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.020 Sort
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’RIMLESS’
FORDELE
ALSIDIGT DESIGN OG ALSIDIG
ANVENDELSE
Stort udvalg af RIMLESS toiletter
de fleste badeværelser giver mulighed
for for en bred vifte af
applikationer.
HYGIEJNISK
Snavs og aflejringer kan ikke finde
fodfæste.
NEM AT RENGØRE
Let tilgængelige overflader for nem
og hurtig rengøring.
KRAFTIG SKYLLEFUNTION
Sprøjtefri og ren takket være innovativ
skylleteknologi.
BEDRE END STANDARD
For at imødekomme EN 997 standarden
for RIMLESS toiletter, skal et areal
på makismalt 50 cm2 forblive uberørt
op til 8,5 cm under randen. LAUFEN
RIMLESS toiletter skyller op til 4 cm
under kanten, og højst 30 cm2 forbliver
uberørt. Dette tilsikrer en højere grad af
hygiejne i den daglige brug.
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Takket være det bekvemme Soft close
system, der kan tilvælges på toiletsæder,
lukkes det blidt og roligt. For at lette rengøringen kan flere modeller af Kompas
sæder hurtigt fjernes med en simpel
håndbevægelse.
LAUFEN sæder er blevet grundigt afprøvet inden de sættes i produktion. Denne
test omfatter eksempelvis at sædet
åbnes og lukkes mere end 50.000
gange.
Hvis det ønskes, kan de gulvstående
versioner bestilles til skruemontage eller
til limning. Begge typer sikrer stabil og
solid montage. Fordelen ved en limningsmodel er at man ikke bryder en evt.
vådrumssikring eller beskadiger gulvvarmen i baderummet.
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VASKE
Håndvask
500 x 360 mm
81015.0

Håndvask
560 x 420 mm
81015.1

SÆTTER SCENEN FOR EN GOD
MORGEN
Den keramiske håndvask er hoved
person i Kompas badeværelset. Vasken
er kendetegnet ved et jævnt grafisk spil
af lige og buede linjer. Dens rummelige
bassin giver masser af plads til at vaske
dine hænder eller børste tænder.
Den glatte keramiske overflade samt
de blide kurver og klare linjer sikrer,
at håndvasken let kan rengøres. Der er
ingen besværlige hjørner eller revner.
Som en ekstra fordel er der en smal
kant ind mod væggen. Denne forhindrer
vand i at løbe mellem bassinet og væggen hvis der skulle blive spildt.
Serien omfatter håndvaske i tre størrelser. Alle er tilgængelige med match
ende møbler. Vaskene kan monteres på
bæringer eller direkte med montage
bolte. Alle håndvaske kan bestilles med
eller uden hanehul samt med eller uden
Laufen Clean Coat (LCC).

Håndvask
600 x 420 mm
81015.2

Keramiske farver

.000 Hvid
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.400 Hvid LCC

15

SANITETSARTIKLER: TRADITION OG FORNYELSE
Keramik er en af de
 ældste menneskeskabte materialer, og
består udelukkende af naturligt forekommende råmaterialer.
Keramik er 100% genanvendeligt, og kan eksempelvis
tilsættes som grundmateriale til produktionsprocessen eller
genanvendes som en værdifuld råvare i andre industrier.
Levetiden og genanvendelighed af materialer er af afgørende
betydning for vores miljø.
Den keramiske basis-forbindelsen er altid blevet fremstillet ud
fra naturligt forekommende råmaterialer, kaolin, ler, feldspat og
kvartssand som tilsammen danner grundlag for keramikkens
ekstreme sejhed og hårdhed. Ekstreme temperaturer under
brændingen sikrer, at LAUFEN produkter er af en høj kvalitet,
samt både ekstremt hårde og meget slidstærke. Keramik
opfylder de højeste hygiejnekrav da den glatte overflade af
glasuren betyder at den er meget nem at rengøre. Keramik er
modstandsdygtigt overfor kemiske syrer og de fleste rengøringsmidler så det tåler selv meget hård rengøring. Lysægthed,
bæredygtighed og en behagelig overflade gøre keramisk det
mest populære valg for kvalitets sanitetsprodukter.

LAUFEN SANITETS KERAMIK, FULDGLASERET OG
BRÆNDT I 22 TIMER V/ 1250°C:
• Modstandsdygtigt overfor stød og slag
• Ridse og slidfast
• Kemisk Resistent (base og syre)
• Ultra hygiejnisk
• Nemt at rengøre
• Varmefast
• Farve- og lysægte
• 100% naturlige og genanvendelige materialer.
• fremragende forhold mellem pris og ydelse
• Kun produceret på ISO 9001 og 14001 certificeret produktionsfaciliteter beliggende i centraleuropa.
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MØBLER
PRAKTISKE DETALJER I NORDISK
TRADITION
Med Kompas er det nemt at skabe en
ren og ryddeligt atmosfære i dit badeværelse. Kompas møbler giver nok
plads til alle de håndklæder, personlige
plejeprodukter og kosmetik, du har
brug inden for umiddelbar rækkevidde.
Den ideelle ledsager til håndvasken
er et pladsbesparende underskab med
indbygget hylde. Til 50 cm vaske kan
du vælge mellem en eller to låger, For
de større vaske er to døre standard
for møblet.

Møbelpakke med vask, 1 låge
500 mm
86315.0/.1

Møbelpakke med vask, 2 låger
500 mm
86315.2

Møbelpakkerne leveres samlet, i en
kasse, sammen med den matchende
håndvask.

Møbelpakke med vask, 2 låger
560 mm
86315.3

Møbelpakke med vask, 2 låger
600 mm
86315.4

Møbel farver

330. Hvid
mat
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331. Lys
eg
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Yderligere møbler såsom overskabe med en højde på 65 cm
og 80 cm, et mellemstort- og et stort højskab, muliggør en vifte
af nordiske indretnings muligheder, og giver meget praktisk
opbevaringsplads i badeværelset.
Skabene leveres med 2 glashylder og justerbare beslag.

Overskab
650 mm
44540.1/2

20

Overskab
800 mm
44541.1/2

Sideskab
1000 mm
44542.1/2

Højskab
1600 mm
44544.1/2
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LCC – LAUFEN CLEAN COAT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
OG PRISER 2016

LIVSLANG PERFEKTION – LCC FORÆDLEDE
KERAMISK OVERFLADER
Når de er nye, er alle håndvaske og toiletter rene og strålende
hvide og for at sikre, at de forbliver sådan, har LAUFEN
udviklet sin innovative overfladefinish LAUFEN CLEAN COAT.
Det er en silikatbaseret keramisk glasur påført efter første
brænding. Fordelene ved denne avancerede fremgangsmåde
er store. Glasuren er skinnende glat og, som med al keramik,
også usædvanligt hård og derfor nærmest uopslidelig. Snavs,
kalk og bakterier har ikke en chance på en porefri overflade
og bliver for det meste blot skyllet væk med rindende vand.
Det gør rengøringen nem og sikrer altid de højeste standarder
for renlighed og hygiejne. Med en overflade ruhed på kun 4
nanometer er LCC-forstærkede overflader meget glattere end
traditionelle belægninger, så snavs simpelthen ikke har en
chance.
Vandet får også bedre fat i den hydrofile LCC-keramik og
skyller snavs væk, mens det løber over overfladerne.
Rengøringsmidler og desinfektionsmidler bliver også bedre
fordelt og dermed mere effektive.

• Hygiejnisk rent
• Robust og varig overflade

115

LCC FORDELE:

50

455

Brugerne får fornøjelsen af et strålende rent badeværelse i
mange år. Specielt steder hvor der er ekstraordinære krav til
hygienje er LCC en fordel såsom hospitaler, tandlæger og
på hoteller og lign.

170

855

En anden fordel ved LCC er dens høje modstandsdygtighed
over for skrappe rengøringsmidler og kemikalier. LCC anbefales
til offentlig og privat brug da LCC er en overfladefinish, som alle
vil have glæde af.

• Pore-fri og usædvanligt glat
• Særlig let at rengøre
• Færre rengøringsmidler er påkrævet
• Miljøvenlig

00
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30

550

850

80-120
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KOMPAS
Teknisk tegning

Beskrivelse

VVS nr.
Laufen nr.

Pris inkl moms
Pris eksl moms

Billede

Teknisk tegning

Beskrivelse

Gulvstående toilet Rimless, skjult
S-lås, rengøringsvenligt, hel cisterne,
krom trykknap, sæde bestilles separat

650

Billede

KOMPAS
VVS nr.
Laufen nr.

Pris inkl moms
Pris eksl moms

Toiletsæde i hård plast, med quick
release, topmonteret, passer til alle
Kompas modeller

Hvid

60 4060.200
8.2715.0.000.782.1

4.000,00
3.200,00

Hvid

61 5484.200
8.9115.0.000.000.1

1.000,00
800,00

Hvid LCC

60 4060.260
8.2715.0.400.782.1

4.750,00
3.800,00

Sort

61 5484.201
8.9115.0.020.000.1

1.000,00
800,00

Hvid, til limning

60 4061.200
8.2715.1.000.782.1

4.000,00
3.200,00

Hvid, soft closing

61 5484.300
8.9115.1.000.000.1

1.200,00
960,00

Hvid LCC, til limning

60 4061.260
8.2715.1.400.782.1

4.750,00
3.800,00

Sort, soft closing

61 5484.301
8.9115.1.020.000.1

1.200,00
960,00

Hvid

61 5484.100
8.9115.2.000.000.1

900,00
720,00

Sort

61 5484.101
8.9115.2.020.000.1

900,00
720,00

360

140

325

15

430

850

25

Skjult s-lås

~110

Toiletsæde i hård plast, med faste
beslag, topmonteret, passer til alle
Kompas modeller

70
~320

Hvid LCC

60 4062.260
8.2715.2.400.782.1

4.750,00
3.800,00

325

Hvid, til limning

60 4063.200
8.2715.3.000.782.1

4.000,00
3.200,00

Hvid LCC, til limning

60 4063.260
8.2715.3.400.782.1

4.750,00
3.800,00

140

Hvid, med hanehul

62 6921.000
8.1015.0.000.104.1

850,00
680,00

280

Hvid, LCC med hanehul

62 6921.060
8.1015.0.400.104.1

1.600,00
1.280,00

Hvid, uden hanehul

62 6921.600
8.1015.0.000.109.1

850,00
680,00

Hvid, LCC uden hanehul

62 6921.660
8.1015.0.400.109.1

1.600,00
1.280,00

Hvid, med hanehul

62 6922.000
8.1015.1.000.104.1

900,00
720,00

Hvid, LCC med hanehul

62 6922.060
8.1015.1.400.104.1

1.650,00
1.320,00

Hvid, uden hanehul

62 6922.600
8.1015.1.000.109.1

900,00
720,00

Hvid, LCC uden hanehul

62 6922.660
8.1015.1.400.109.1

1.650,00
1.320,00

Hvid, med hanehul

62 6923.000
8.1015.2.000.104.1

950,00
760,00

Hvid, LCC med hanehul

62 6923.060
8.1015.2.400.104.1

1.700,00
1.360,00

Hvid, uden hanehul

62 6923.600
8.1015.2.000.109.1

950,00
760,00

Hvid, LCC uden hanehul

62 6923.660
8.1015.2.400.109.1

1.700,00
1.360,00

150

75

45

500

185

430

850

25

P-lås

Håndvask 50 x 36 cm montering på
bæringer eller med bolte

120

4.000,00
3.200,00
200

60 4062.200
8.2715.2.000.782.1

360

Hvid
360

145

650

Gulvstående toilet Rimless, P-lås,
rengøringsvenligt, hel cisterne, krom
trykknap, sæde bestilles separat

80-120
max.455

~320

max.265

650

70-200

580

900

200

~110

Vasken leveres uden tilbehør såsom
vandhane, befæstigelse, bundventil,
bæringer og lign.
4.000,00
3.200,00

Hvid LCC

60 1826.260
8.2715.4.400.782.1

4.750,00
3.800,00

Hvid, til limning

60 1827.200
8.2715.5.000.782.1

4.000,00
3.200,00

Hvid LCC, til limning

60 1827.260
8.2715.5.400.782.1

4.750,00
3.800,00

Håndvask 56 x 42 cm montering på
bæringer eller med bolte

420

60 1826.200
8.2715.4.000.782.1

210

Hvid

150

650

Gulvstående toilet Rimless, åben
S-lås, rengøringsvenligt, hel cisterne,
krom trykknap, sæde bestilles separat

360

150
80-120

70

max.305

650

15

max.520

~110

140

45

280

900

430

850

25

Åben S-lås

75

140

580

325

560

Vasken leveres uden tilbehør såsom
vandhane, befæstigelse, bundventil,
bæringer og lign.

~320

Hvid

360

Hvid LCC

230
180

61 3053.000
8.2015.0.000.000.1

2.000,00
1.600,00

600

61 3053.060
8.2015.0.400.000.1

2.750,00
2.200,00

280

420

210

Håndvask 60 x 42 cm montering på
bæringer eller med bolte

140

150

75
430

135
255

900
max.560

650

80

80-120
25

580

100

45

30

150

500

Væghængt toiletskål Rimless,
boltafstand 18-23 cm, sæde bestilles
separat

max.305

Vasken leveres uden tilbehør såsom
vandhane, befæstigelse, bundventil,
bæringer og lign.
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KOMPAS
Teknisk tegning

Beskrivelse

55 22
150

75

130

45

306

Billede

Teknisk tegning

478

Hvid, venstrehængt

35 0

580

220

460

263

Lys eg venstrehængt

Hvid, højrehængt

Lys eg, højrehængt

580

220

460

263

2.625,00
2.100,00

Lys eg, højrehængt

78 2290.231
4.4540.2.015.331.1

2.025,00
1.620,00

78 2298.111
8.6315.1.331.104.1

2.625,00
2.100,00

Skabet leveres uden tilbehør såsom
befæstigelse og lign.

Hvid, venstrehængt

78 2290.140
4.4541.1.015.330.1

2.475,00
1.980,00

Lys eg, venstrehængt

78 2290.141
4.4541.1.015.331.1

2.475,00
1.980,00

Hvid, højrehængt

78 2290.240
4.4541.2.015.330.1

2.475,00
1.980,00

Lys eg, højrehængt

78 2290.241
4.4541.2.015.331.1

2.475,00
1.980,00

Hvid, venstrehængt

78 2292.130
4.4542.1.015.330.1

2.775,00
2.220,00

Lys eg, venstrehængt

78 2292.131
4.4542.1.015.331.1

2.775,00
2.220,00

Hvid, højrehængt

78 2292.230
4.4542.2.015.330.1

2.775,00
2.220,00

Lys eg, højrehængt

78 2292.231
4.4542.2.015.331.1

2.775,00
2.220,00

Hvid, venstrehængt

78 2293.130
4.4544.1.015.330.1

3.700,00
2.960,00

Lys eg, venstrehængt

78 2293.131
4.4544.1.015.331.1

3.700,00
2.960,00

Hvid, højrehængt

78 2293.230
4.4544.2.015.330.1

3.700,00
2.960,00

Lys eg, højrehængt

78 2293.231
4.4544.2.015.331.1

3.700,00
2.960,00

35 0
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Overskab inkl to glashylder. Leveres
inkl 3D vægmonteringsbeslag

0

Hvid

78 2298.200
8.6315.2.330.104.1

2.900,00
2.320,00

Lys eg

78 2298.201
8.6315.2.331.104.1

2.900,00
2.320,00

Skabet leveres uden tilbehør såsom
befæstigelse og lign.

35

Sideskab inkl to glashylder. Leveres
inkl 3D vægmonteringsbeslag

0

Hvid

78 2298.210
8.6315.3.330.104.1

3.000,00
2.400,00

303

Lys eg

78 2298.211
8.6315.3.331.104.1

3.000,00
2.400,00

Pakken leveres uden tilbehør såsom
vandhane, befæstigelse, bundventil,
bæringer og lign.

130
478

150
900

35 0

Hvid

78 2298.220
8.6315.4.330.104.1

3.525,00
2.820,00

Lys eg

78 2298.221
8.6315.4.331.104.1

3.525,00
2.820,00

220

303

35

Højskab inkl to glashylder. Leveres
inkl 3D vægmonteringsbeslag

0

1600

650

580

608

75

45

55 22

80-120

Skabet leveres uden tilbehør såsom
befæstigelse og lign.

Møbelpakke bestående af 60 x 42 cm
vask med hanehul samt et underskab
med to låger, inkl en hylde. Leveres
inkl 3D vægmonteringsbeslag

280

Pakken leveres uden tilbehør såsom
vandhane, befæstigelse, bundventil,
bæringer og lign.

Skabet leveres uden tilbehør såsom
befæstigelse og lign.

Keramiske farver 			

.000 Hvid

26

2.025,00
1.620,00

78 2298.110
8.6315.1.330.104.1

1000

130
220

520

560

78 2290.131
4.4540.1.015.331.1

2.025,00
1.620,00

650

580

900

608

478

150

75

45

55 22

80-120

406

Lys eg, venstrehængt

78 2290.230
4.4540.2.015.330.1

35 0

22 55

2.025,00
1.620,00

Hvid, højrehængt

Møbelpakke bestående af 56 x 42 cm
vask med hanehul samt et underskab
med to låger, inkl en hylde. Leveres
inkl 3D vægmonteringsbeslag

280
366

78 2290.130
4.4540.1.015.330.1

2.625,00
2.100,00

Pakken leveres uden tilbehør såsom
vandhane, befæstigelse, bundventil,
bæringer og lign.

22 55

Hvid, venstrehængt

78 2298.101
8.6315.0.331.104.1

650

900

478

80-120

608

Overskab inkl to glashylder. Leveres
inkl 3D vægmonteringsbeslag

0

800

150

75

130

45

55 22

Pris inkl moms
Pris eksl moms

2.625,00
2.100,00

Møbelpakke bestående af 50 x 36 cm
vask med hanehul samt et underskab
med to låger, inkl en hylde. Leveres
inkl 3D vægmonteringsbeslag

280
306

VVS nr.
Laufen nr.

78 2298.100
8.6315.0.330.104.1

Pakken leveres uden tilbehør såsom
vandhane, befæstigelse, bundventil,
bæringer og lign.

22 55

20

Beskrivelse

650

900

608

80-120

Pris inkl moms
Pris eksl moms

Møbelpakke bestående af 50 x 36 cm
vask med hanehul samt et underskab
med en låge, inkl en hylde. Leveres
inkl 3D vægmonteringsbeslag

280
22 55

VVS nr.
Laufen nr.

650

Billede

KOMPAS

Møbel farver

.400 Hvid LCC		

.330 Hvid matt

.331 Lys eg
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Laufen Bathrooms App für iPhone/iPad

bim.laufen.com

www.facebook.com/laufenbathrooms

www.twitter.com/laufenbathrooms

www.pinterest.com/laufenbathrooms

www.youtube.com/laufenbathrooms1
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