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EUROPEJSKI PRODUKT
 
Centra produkcyjne LAUFEN znajdują się 
w Europie. Umywalki BASIC BESPOKE 
są wykończone ręcznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       YEARS 

 

 

GLOBALNA SIŁA
 
W ciągu ponad 120 lat swojej historii LAUFEN 
wyrósł na globalną firmę zatrudniającą 1800 
specjalistów i działającą w 44 krajach

JAKOŚĆ
 
Wysokiej jakości surowce i precyzyjna kontrola 
procesu produkcyjnego zapewniają najwyższą 
jakość produktów końcowych.

5-LETNIA GWARANCJA
 
LAUFEN to szwajcarska marka z ponad 
120-letnim doświadczeniem. Zapewnia 
5-letnią gwarancję na wszystkie produkty 
BASIC BESPOKE.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zdobyte podczas 
realizacji wielu indywidualnych projektów, 
opracowanych we współpracy z uznanymi 
architektami i projektantami,  pozwala 
nam dostarczać bardziej zaawansowane 
rozwiązania.
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Basic Bespoke zapoczątkowało nową rodzinę produktów wewnątrz marki Laufen, 
znanej z oryginalnego designu oraz najwyższych jakościowo produktów łazienkowych.

NARZĘDZIE BASIC BESPOKE

DOSTĘPNE WYMIARY
BASIC BESPOKE pozwala dostosować wymiary 
produktu do indywudualnych potrzeb każdego Klienta.

PRODUKCJA
Niecki,  jako części łazienki, które są najbardziej 
narażone na kontakt z wodą, są odlewane w jednym 
kawałku, dzięki czemu są jednorodne i pozbawione 
połączeń. Mają doskonałą odporność na uderzenia 
i różnice temperatur. Miski BASIC BESPOKE mają 
zintegrowany przelew, który zapewnia ich szczelność 
oraz zwiększa bezpieczeństwo i higienę w łazience.

OFERTOWANIE
Natychmiastowa wycena, próbki dostępne w 
przeciągu 2 tygodni.

CUSTOMIZATION LEVEL
Dostępnych jest 20 modeli niecek, które pozwalają na 
zaaranżowanie umywalek zgodnie z ogólną koncepcją 
łazienki.

BASIC BESPOKE
umożliwia adaptacje umywalek do potrzeb Klienta, 
bazując na grupie wybranych niecek oraz na użyciu 
materiału SENTEC, który ze względu na swą naturę, 
zapewnia elastyczność w doborze zarówno rozmiarów 
jak i kształtów.
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SZEROKA OFERTA
DOSTĘPNYCH NIECEK

WYBÓR OPCJI WG 
STANDARDU

OPCJA BLENDY TYLNEJ
 (15 CM)

DOWOLNA 
DŁUGOŚĆ BLATU

BLENDA BOCZNA NA 
ŻYCZENIE KLIENTA

OPCJONALNY OTWÓR 
NA RĘCZNIK

BLENDY DOSTĘPNE W 
DWÓCH WYSOKOŚCIACH 
(15 CM LUB 30 CM)

ŁATWE CZYSZCZENIE BEZ UŻYCIA 
SPECJALNYCH DETERGENTÓW

BEZSPOINOWE ŁĄCZENIE 
NIECKI Z BLATEM

ZINTEGROWANY PRZELEW

CZYM JEST SENTEC ?
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SENTEC to unikalny materiał wykonany ze 
specjalnej mieszanki minerałów połączonych 
z wysokiej jakości żywicą, o właściwościach 
idealnie sprawdzających się w codziennym 
użytkowaniu przestrzeni łazienkowej. Materiał 
wykonany według specjalnej formuły LAUFEN. 

Umożliwia tworzenie poprzez sklejanie ze sobą elementów 
z niewidocznymi połączeniami, zachowując jednorodność 
koloru i właściwości materiału w całym produkcie.
Delikatna, gładka powierzchnia materiału i półmatowe 
wykończenie zapewniają atrakcyjny efekt wizualny.

ODPORNOŚĆ

SENTEC Jest materiałem odpornym na zarysowania
i uderzenia. Utrzymuje swój atrakcyjny wygląd pomimo 
codziennego użytkowania oraz wpływu środków 
czyszczących w łazience.

ŚRODOWISKO

Nasze centra produkcyjne przestrzegają najbardziej
rygorystycznych przepisów, koncentrując się 
na ograniczeniu wytwarzania odpadów i zużycia energii, 
a tym samym ochronie środowiska.

RĘCZNIE POLEROWANA 
POWIERZCHNIA

ZGODNE Z EUROPEJSKIMI 
STANDARDAMI JAKOŚCI

NIECKA WYLANA W JEDNYM KAWAŁKU  
- BRAK ŁĄCZEŃ

ZINTEGROWANY PRZELEW

 ZAOBLONE  NAROŻNIKI 
- ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
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PRODUKT GOTOWY DO INSTALACJI
 
System mocowania dostarczany jest wraz 
z umywalką oraz ze szczegółową i prostą 
instrukcją montażu. Umywalka dostarczana 
jest w stanie gotowym do przymocowania 
do ściany. Na życzenie Klienta może być 
wyposażona w baterię, syfon czy inne 
akcesoria.

ZREDUKOWANY CZAS PRODUKCJI

Standaryzacja produktu, w połączeniu 
z najnowocześniejszymi zakładami w naszych 
centrach produkcyjnych, zapewniają sprawną 
reakcję na potrzeby naszych Klientów.

PRODUKT ZGODNY Z NORMAMI

BASIC BESPOKE umywalki są zgodne 
z międzynarodowymi standardami, co 
gwarantuje ich jakość i zgodność z różnymi 
elementami instalacyjnymi dostępnymi
w każdym kraju.

ROSNĄCY WYBÓR DOSTĘPNYCH NIECEK
 
Ciągła współpraca z architektami, 
projektantami oraz realizacje projektów na 
całym Świecie inspirują nas do wprowadzania 
nowych rozwiązań i rozszerzania katalogu 
BASIC BESPOKE o nowe modele umywalek.

ZALETY BASIC BESPOKE



9

ANTYBAKTERYJNY

Sentec jest materiałem monolitycznym, nieporowatym, jego skład zapobiega rozwojowi 
bakterii. Ponadto został opracowany zgodnie z normą DIN EN ISO 846. Jest to nietoksyczny 
materiał, który można stosować w łazienkach i innych miejscach mających kontakt z wodą.

EKOLOGICZNY

Jest przyjazny dla środowiska i nadaje się do pełnego recyklingu. Sentec produkowany jest 
zgodnie z restrykcyjnymi normami. Ograniczenie odpadów i zużycia energii podczas procesu 
produkcyjnego pozwala nam chronić środowisko. Możliwość odnowienia Sentec przedłuża 
trwałość produktu i pozwala zminimalizować częstotliwość niepotrzebnej wymiany produktu.

DLACZEGO SENTEC ?

ZESTANDARYZOWANA INSTALACJA 
 
Typowy system wsporników umożliwia wcześniejsze przygotowanie miejsca instalacji, a następnie 
prosty montaż do ściany.

MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO DOCIĘCIA NA MIEJSCU

Umywalki BASIC BESPOKE mogą być docinane na miejscu, co umożliwi dopasowanie ich do 
nietypowej geometrii pomieszczenia.







LOGO LAUFEN

BLENDY
0 - bez blend 5 - 1x blenda frontowa [30cm] 

/ bez blendy tylnej
1 - 1x blenda frontowa [15cm] 

/ bez blendy tylnej
N - 1x blenda frontowa [30cm] +blenda z lewej 

[30cm] /bez blendy tylnej
L - 1x blenda frontowa [15cm] + blenda z lewej 

[15cm] / bez blendy tylnej
S - 1x blenda frontowa [30cm] +blenda z prawej 

[30cm] /bez blendy tylnej
P - 1x blenda frontowa [15cm] + blenda z prawej 

[15cm] / bez blendy tylnej
6 - 1x blenda frontowa [30cm] + blendy boczne 

[30cm] / bez blendy tylnej

M -

S -
2 -

4 -1 -

2 -

1 -
0 -

3 -0 -

1 -
0 -

1x blenda frontowa [15cm] + blenda z lewej 
[15cm] / blenda tylna [15cm]

Soft
400x400 mm

ręcznikbateria

2 niecki

320x320 mm
400x270 mm

bateria+ ręcznikbrak otworu

1 niecka centranie
tylko blat

T - 1xblenda frontowa [30cm] +blenda prawa 
[30cm] / 1x blenda tylna [15cm]

2 - 1x blenda frontowa [15cm] + blendy boczne 
[15cm] / bez blendy tylnej

7 - 1x blenda frontowa [30cm] 
/ 1x blenda tylna [15cm]

R -

R -
3 -

5 -2 -

3 -

1x blenda frontowa [15cm] + blenda z prawej 
[15cm] / blenda tylna [15cm]

Round
450x320 mm

bateria + mydło + ręcznik

L -
5 -
4 -

1 asymetrycznie po lewej
5 niecek
4 niecki

P - 1 asymetrycznie po prawej

bateria + mydło

3 niecki

8 - 1x blenda frontowa [30cm] + blendy boczne 
[30cm] / 1x blenda tylna [15cm]

3 - 1x blenda frontowa [15cm] 
/ 1x blenda tylna [15cm]

O - 1x blenda frontowa [30cm] + blenda lewa 
[30cm] / 1x  blenda tylna [15cm]

4 -

H -
L -

4 -

1x blenda frontowa [15cm] + blendy boczne 
[15cm] / blenda tylna [15cm]

Sharp
Lineal

600x400 mm

TYP NIECKI

DŁUGOŚĆ BLATU [mm]
min. 800 mm
max. 2800 mm*
* blaty powyżej 2800 mm dostaczane będą w kilku elementach

GŁEBOKOŚĆ BLATU [mm]
min. 300 mm
max. 700 mm

Oszacuj ceny umywalek BASIC BESPOKE w trzech krokach:

1. wybierz elementy: blat (A, B, C), niecki (D, E1, E2), elementy wyposażenia (F),
2. stwórz kod produktu,
3. sprawdź aktualny cennik.

LICZBA NIECEK [szt.]

OTWORY
NA BATERIĘ / NA DOZOWNIK MYDŁA / NA RĘCZNIK

WYMIARY NIECKI

PLC AAAA BBB C D EE F

12

JAK PRACOWAĆ Z BASIC BESPOKE
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Soft [S]

Round [R]

Sharp [H]

Lineal [L]

 400x270 [0]

 600x400 [4]

 450x320 [3]

 400x400 [2]

 320x320 [1]

Wybierz długość blatu oraz ilość blend - PSS AAAA BBB C D EE F

Wybierz typ, rozmiar i ilość niecek - PSS AAAA BBB C D EE F

A

B

E2E1

F

F
C

D



   

Przykład 1

Przykład 2

   

   

 

 

   Spis elementów:

List of elements:

Cena tego przykładu:   sprawdź wybrane elementy
z aktualnym cennikiem

Kod produktu:
AAAA    BBB   C   D   E1E2  F

PLC 1200 500 2 L H3 2

Spis elementów:

Spis elementów:

blat o wymiarach 1200x500mm

blenda frontowa oraz 2 boczne

1 niecka z lewej strony

typ niecki H

wymiar niecki 450x320mm

blat z otworami na baterię i dozownik

blat o wymiarach 1250x500mm

blenda frontowa oraz tylna

2 niecki

typ niecki L

wymiar niecki 320x320mm

blat bez otworów

Przykład 3

 

 

 

 

Cena tego przykładu:   sprawdź wybrane elementy
z aktualnym cennikiem

Cena tego przykładu:   sprawdź wybrane elementy
z aktualnym cennikiem

Kod produktu:
AAAA    BBB   C   D   E1E2  F

PLC 1250 500 3 1 L1 0

Kod produktu:
AAAA    BBB   C   D   E1E2  F

PLC 1100 455 4 1 S0 3

blat o wymiarach 1100x455mm

blendy frontowa, 2 boczne oraz tylna

1 niecka centralnie

typ niecki S

wymiar niecki 320x270mm

blat z otworem na baterię i ręcznik

PRZYKŁADY KODYFIKACJI
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SCHEMAT POZYCJONOWANIA

2X NIECKA X X NIECKA 2X

X NIECKA X

Jedna centralna niecka dzieli blat symetrycznie.
D (część kodu): 1

Jedna niecka ulokowana acymetrycznie dzieli 
pozostały blat po bokach niecki na 1/2 i 2/3.

D (część kodu): P D (część kodu): L

X NIECKA X NIECKA X

Dwie (lub więcej) niecek dzieli blat symetrycznie - odstęp 
pomiędzy nieckami, a także ścianami jest równy.

D (część kodu) ilość niecek, np.:  2

15



BLAT

zintegrowany z niecką i opcjonalnie: 
blendą przednią, boczną 
lub tylną, otworem pod baterię 
sztorcową, otworem na dozownik mydła 
oraz na ręcznik.

WZMOCNIENIE BLATU

każdorazowo pod blatem  
przyklejona jest odporna na wilgoć 
płyta OSB3 ułatwiająca montaż, 
płyta jest maszynowo wycinana 
indywidulnie dla każdego produktu.

MALOWANE WSPORNIKI

każdy blat dostarczany jest 
z podporami stalowymi, malowanymi 
proszkowo w kolorze białym. 
Podpory pozwalają udźwignąć 
max. obciążenie o wadze 80 kg 
(zgodnie z normą PN-EN14688).

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
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Wspornik [mm]

15
0 

lu
b 

30
0

15
0 

lu
b 

30
0

wymiar zmienny

Y - głębokość blatu uzależniona jest od rodzaju niecki
(minimalne wymiary podano w tabeli na str.22)

w
ym

ia
r Y
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RYSUNKI TECHNICZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OpisPozycja

Kolor Biały

Odporność koloru Odporność na promieniowanie UV

Tekstura Satyna

Forma 12 niecek umywalkowych i nieskończona liczba form, a dzięki właściwościom materiału Solid
Surface łączenie poszczególnych elementów jest bezspoinowe.

Grubość Standardowa grubość powierzchni blatu: 10 mm

Twardość powierzchni Zgodnie ze skalą twardości Barcol’a ≈ 62 HBa

Elastyczność
(trwałość mechaniczna)

UNE53023. Wytrzymałość na rozciąganie: 36,6 MPa

Gęstość DIN ISO 1183: 1,73 g/cm3

Siła kompresyjna EN ISO 604: ≈ 170MPa.

Odporność na zginanie DIN EN ISO 178: ≈ 60MPa

Odporność na zarysowania
i uszkodzenia mechaniczne

Potwierdzona odporność na większość uderzeń i zarysowań, które mogą pojawić się podczas 
codziennego użytkowania. Normy DIN ISO 4586 T12: test kuli> 120 cm

Higieniczne i antybakteryjne

Norma DIN EN ISO 846.
Materiał o właściwościach higienicznych niesprzyjających rozwojowi grzybów,  
bakterii i innych mikroorganizmów. Powierzchnia materiału Solid Surface jest gładka 
(nieporowata). Bezspoinowe łączenie poszczególnych elementów.

Możliwość odnowienia Możliwe jest odnowienie produktu poprzez usunięcie zewnętrznej warstwy powierzchni.
Czyszczenie nie wymaga użycia specjalnych detergentów.

Przyjazny środowisku
Solid Surface jest produkowany zgodnie z rygorystycznymi normami. Możliwość renowacji 
powierzchni materiału Solid Surface wydłuża jego żywotność i pozwala zminimalizować 
częstotliwość wymiany produktu na nowy.

Wysoka odporność na ogień Materiał posiada wysoką odporność na ogień - nie pozwala rozprzestrzeniać się płomieniom.

Zastosowanie Produkt można zastosować zarówno w prywatnej łazience, jak i w dużych obiektach 
inwestycyjnych (hotele, centra handlowe, duże obiekty użyteczności publicznej itp.)

Możliwość dostosowania Możliwość dostosowania/wycięcia takich elementów jak: otwór na ręcznik, otwór na dozownik 
mydła.

Maksymalne wymiary Maksymalna długość jednego elementu wynosi 2800 mm. W przypadku dłuższych formatów 
poszczególne elementy można łączyć na miejscu.

Odporność na wysokie 
temperatury

ISO 19712-2: 2007 - odporność na:
- ciepłe, suche powietrze
- ciepłe, wilgotne powietrze

Odporność na czynniki 
chemiczne

UNE 14527: Odporność na kwasy.
UNE 14527: Odporność na alkalia.
UNE 14527: Odporność na etanol 70%.
UNE 14527: Odporność na wybielanie max 5% aktywnego chloru.

Łatwość naprawy Renowacja i / lub naprawa uszkodzonego produktu może być w większości przypadków 
wykonana na miejscu.

Czyszczenie
Powierzchnia Solid Surface może być czyszczona bez konieczności użycia specjalistycznych 
środków chemicznych. Wystarczy użyć wody, a w przypadku mocniejszych zabrudzeń - 
delikatnego środka ściernego.

Instalacja Dzięki standaryzacji instalacja może być wykonana przez dowolny serwis techniczny.

Gwarancja 5 lat.

Dopuszczalne odchylenia  
[mm]

Wymiar 

Tolerancja

od 30

 +/-1

30-120

 +/-1,5

120-400

 +/-2

400-1000

 +/-3

1000-2000

 +/-4

powyżej  2000

 +/-6



Codzienna pielęgnacja umywalek z BASIC
Wystarczy stosować kilka prostych zasad, aby utrzymać produkty Solid Surface w czystości. 

• Najskuteczniejszą metodą pozbycia się zacieków z wody i mydła powstałych w codziennym użytkowaniu produktu jest ich bieżące 
usuwanie. W tym celu należy użyć miękkiej, nawilżonej wodą szmatki (bawełnianej lub frotte). 

• W celu usunięcia lekkich zabrudzeń należy stosować delikatne mleczka i detergenty przeznaczone do codziennej pielęgnacji łazienki. 
• Usuwanie kamienia i rdzy jest możliwe przy użyciu wilgotnej, delikatnej szmatki wraz z preparatem przeznaczonym do danego rodzaju 

nalotu. 
• Po każdym czyszczeniu należy usunąć resztki detergentu dokładnie opłukując produkt dużą ilością ciepłej wody. Dodatkowo zalecamy 

osuszenie powierzchni czystą szmatką. 

Usuwanie uporczywych plam
� Plamy powstałe w skutek zabrudzenia powierzchni środkami silnie brudzącymi (np. kosmetyki, kawa, wino, popiół z papierosów, 

nieagresywne detergenty) należy usunąć najszybciej, jak to możliwe, zbierając nadmiar substancji miękką szmatką. Następnie należy 
zastosować metodę czyszczenia, jak w przypadku codziennej pielęgnacji. 

• Jeżeli plama nie została usunięta trzeba zastosować preparaty lekkościerne. Preparat należy nanieść na plamę miękką, wilgotną szmatką. 
Zabrudzenie usunąć wykonując ruchy okrężne. W przypadku silniejszego zabrudzenia konieczne jest zastosowanie drobnoziarnistego 
papieru ściernego: gradacja papieru - zgodnie z instrukcją renowacji. 

Przywrócenie faktury powierzchni 
Jeżeli po usunięciu zabrudzenia faktura czyszczonego miejsca ulegnie zmianie (np. zmatowieje), można przywrócić pierwotny wygląd 
powierzchni polerując ją wilgotną, miękką szmatką z dodatkiem lekko ściernego detergentu. Po czyszczeniu należy zawsze usunąć 
resztki detergentu spłukując je dużą ilością ciepłej wody. Osuszenie produktu po jego wyczyszczeniu pozwoli zapobiec powstawaniu 
zacieków z wody. 

Usunięcie zarysowań - odnawianie produktu 
Jedną z zalet materiału Solid Surface jest jego odnawialność. Jednorodna struktura materiału pozwala na przywrócenie pierwotnego 
wyglądu produktu. Usługi te świadczone są przez sutoryzowanych serwisantów.

Uwagi ogólne 
Każdy materiał nieodpowiednio użytkowany lub źle konserwowany może zostać uszkodzony. Najczęstsze problemy skutkujące utratą 
świadczeń gwarancyjnych mogą powstać w wyniku: 
• stosowania agresywnych środków chemicznych (np. środków na bazie acetonu, agresywnych rozpuszczalników, środków do 

udrażniania kanalizacji, itp.), 
• kontaktu produktu z silnymi środkami chemicznymi, wrzącymi płynami oraz gorącymi przedmiotami, 
• mechanicznego uszkodzenia, a w szczególności uderzenia lub zarysowania ostrym przedmiotem.

PIELĘGNACJA PRODUKTU
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BBB [mm]
- z otworami na baterie i dozownik

AAAA [mm] Niecka

H1 - Sharp
H0 - Sharp

L1 - Lineal
L0 - Lineal

320x320

320x320
400x270

Minimalny wymiar blatu dla poszczególnych niecek MAKSYMALNA 
ILOŚĆ NIECEK

500

500
580

500

500
450

440

440
390

5

5
4

S3 - Soft 450x320 630 500 440 4

H2 - Sharp

L2 - Lineal

400x400

400x400

580

580

580

580

520

520

4

4

S4 - Soft 600x400 780 580 520 3

H3 - Sharp

L3 - Lineal

450x320

450x320

630

630

500

500

440

440

4

4

R1 - Round
R0 - Round

320x320 500 500 440 5

H4 - Sharp

L4 - Lineal

600x400

600x400

780

780

580

580

520

520

3

3

R2 - Round 400x400 580 580 520 4

S1 - Soft 320x320 500 500 440 5

R3 - Round 450x320 630 500 440 4

S2 - Soft 400x400 580 580 520 4

R4 - Round 600x400 780 580 520 3

BBB [mm]
- bez otworów na baterie / dozownik

D [szt.]
- dla wymiaru AAAA max. 2800 mm

NOTES

400x270 580 450 390 4

400x270 580 450 390 4

400x270 580 450 390 4

S0 - Soft
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