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EDITORIAL

MILÍ ČTENÁŘI, MILÉ ČTENÁŘKY,

s příchodem nového roku si lidé dávají různá předsevzetí. 
Na mě touha stát se lepší přichází později, většinou až začát-
kem jara, kdy s prvními slunečními paprsky vidím vše mno-
hem optimističtěji. A protože letošní jaro bylo ve vzduchu 
už v únoru, učinila jsem několik zásadních rozhodnutí. 
Za prvé: konec lenošení! Občasnou návštěvu tělocvičny měním na 
pravidelnou a operativně si pořizuji permanentku, která mě oprav-
ňuje navštěvovat centrum řízeného pohybu prakticky kdykoli. Už 
při její koupi se mě zmocňuje intenzivní pocit dobře odvedené prá-
ce. Za druhé: změna stravovacích návyků! Je třeba se zbavit bílé 
mouky, bílého cukru, hormony přeplněného masa, slaných uzenin, 
sýrů s plísní, obložených chlebíčků (ne, aspoň ty ne) a nahradit je 
pohankou, prosem, neloupanou rýží, quinoou, otrubami, semeny, 
klíčky a sójou – i když, o její nezávadnosti se v poslední době dosti 
diskutuje, takže s jejím zařazením do jídelníčku raději (a ráda) 
počkám. K problému opět přistupuji nesmlouvavě a hned vyhledá-
vám prodejnu s biopotravinami, abych odsud odnesla tašky plné 
závazků. Nadšení mi trochu kazí fakt, že mám doma ještě jeden zá-
vazek (syna), který musím plnit ze zákona a jehož donesené potra-
viny určitě nenadchnou. Co naplat, začnu aspoň u sebe. V kuchyni 
horlivě vykládám zakoupené produkty a ve spíži je měním za stej-
né, které tu jsou od loňského roku a vypršela jim záruční lhůta...
A máme tu třetí závazek: KONEČNĚ se po dvanáctiletém odhodlává-
ní pustím do rekonstrukce koupelny, která je zcela nevyhovující, sta-
rá a ošklivá! Zde už ale nepostupuji tak razantně. Jak prakticky zaří-
dit malou koupelnu, vím (ta moje s rozlohou 170 x 140 cm mi mnoho 
řešení neumožňuje), děsím se však samotné realizace. Je totiž na 
místě, které nelze při pohybu po bytě minout. Neumím si představit, 
jak zvládnu několikadenní život na stavbě. Kde a jak se budeme mýt? 
Co když se během rekonstrukce ukáže, že je kromě zařízení nutné 
nahradit i historické vedení vody, elektřiny a ví bůh čeho ještě?  Čím 
víc se blíží jaro, tím víc mnou cloumají pochybnosti... Zvládnu to? 
Vraťme se ale k předchozím závazkům. Tak tedy do fitness 
nechodím. Ovšem jenom ZATÍM. Zachránil mě (chci říct za-
bránil mi v tom) akutní zánět sedacího nervu, pro který má 
čeština krásný název hexenšus. Kdo neví, o čem je řeč, ať je 
rád! Cvičení jsem tedy musela odložit a s ním i přípravu zdra-
vých pokrmů (s vystřelující bolestí v noze opravdu u plotny stát 
nelze). Na druhou stranu mi tento neduh názorně předvedl, že 
bezbariérový sprchový kout, jímž chci nahradit starou vanu, pro 
mě bude znamenat víc, než jsem si donedávna myslela. A tak 
mi prosím držte palce, ať alespoň tu rekonstrukci zvládnu.

Libuše Lhotská
zástupkyně šéfredaktorky

Jak vypadají moderní sprchové 
kouty, si můžete prohlédnout 
na str. 68–74. Na obrázku 
je sprchový kout Pixel 
z kolekce Trendy (Samo)

Relaxační 
pomůcky švédské 
tradiční značky 
Iris Hantwerk, 
které zpříjemní 
pobyt v domácím 
wellness, najdete 
na str. 76–81

Koupelnu příjemně zabydlí 
doplňky z jarní kolekce 
H&M, čtěte na str. 10–30

Koupelnu příjemně zabydlí 
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Xeno2 
harmonické spojení designu a přírody

Beroun: AQUA PLUS Bohemia, Okružní 1467, 311 625 626 • Brandýs 
nad Labem: BESTA ZÁPY, Zápská 1872, 326 900 360 • Brno: DARA 
interiér, U Vlečky 678 (Havlíčkova), 547 211 495; DIPRO, Chodská 17, 541 
216 955; KOUPELNY pro Brno, Vídeňská 119b, 530 508 155; KOUPELNY 
Ptáček, Heršpická 5a, 543 107 777-8 • Černčice u Loun: TANNE, Tylova 
14, 777 299 919 • České Budějovice: EUROKER Koupelny, Okružní 
2615, 354 620 200; V-S BATH Koupelny, Novohradská 1452/1, 386 357 
619 • Hradec Králové: Dorint HK s.r.o., Kutnohorská 221, 495 530 047 
• Karlovy Vary: GIENGER BOHEMIA, Mostecká 157, 353 339 052 • 
Kladno: AQUASTYL INTERNATIONAL, Dr. Steinera 39, 312 682 262 • 
Liberec: DORINT Doubská 997, 606 751 645 • Mariánské Lázně: 
TRIMA-PTU, Pohraniční stráže 85, 354 620 200 • Most: Perlue Kateřina 
Michálková, Skyřická 110, 608 968 297 • Napajedla: GIENGER Centron, 

Kvítkovická 1633, 577 110 630 • Olomouc: SPD koupelny Olomouc, Dolní 
Novosadská 75, 775 289 204 • Opava: PMP studio, Rolnická 70, 553 730 
197 • Ostrava: GIENGER- Elements, Sokolská třída 1545/89, 605 228 351 
• Plzeň: KERAMIKA Soukup, Chebská 2, 377 823 078-83; SIKO Koupelny, 
Studentská 52, 378 229 160 • Praha 1: KREINER Exklusiv, Klimentská 36, 
224 811 136 • Praha 3: KOUPELNY Vinohradská, Vinohradská 127, 222 721 
713 • Praha 4: DORINT, Vršovická 1525/1d, 271 745 269; ELMAT Super, 
Na Pankráci 53, 261 223 509; GIENGER Centron, U Rakovky 1254/20, 
244 118 283 • Praha 14: R+F PRAHA, U technoplynu 1572/1, 220 301 351 
• Roudnice nad Labem: BRAVEA koupelnové studio, Chelčického 1228, 
416 837 800 • Ústí nad Labem: Koupelny Relax, Horova 2, 774 936 242 • 
Ústí nad Orlicí: KOUPELNY SEFIR, Královéhradecká 1379, 465 322 928 • 
Vestec u Prahy: GENOVA BOHEMIA, Vídeňská 573, 244 911 288

Sanitec, s.r.o., Komenského 2501, 390 02 Tábor, info@sanitec.cz, www.sanitec.cz

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ KERAMAG DESIGN:
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TRENDY

Inspirovaná textilem
Nová kolekce obkladů Brook španělského 
výrobce Peronda věrně imituje texturu látky, 
přesněji řečeno lnu. Teplé přírodní odstíny ji 
předurčují k použití v moderně zařízených 
interiérech i v koupelnách laděných do stylu 
francouzské Provence. Velkoformátový obklad 
25 x 75 cm, cena základu 699 Kč/m², moderní 
dekor s pruhy (Brookway) a dekor s lístky 
(Brookleaves), 25 x 75, cena 249 Kč/ks, listela 
199 Kč/ks a 149 Kč/ks, dlažba Brook Marron  
45,6 x 45,6 cm, mrazuvzdorná, digitální tisk, 
cena 699 Kč/m².

KONTAKT:
www.siko.cz

Sálající žebřík
Mobilní hliníkový sušák na ručníky 
do své koupelny získáte v podobě 
nového radiátoru Scaletta (Tubes). 
Vybrat si můžete ze dvou verzí – do 
prostoru nebo ke stěně. Napájení je 
elektrické, model lze doplnit 
o háčky na zavěšení ručníků nebo 
o poličku z corianu. Rozměry 139 x 
48 x 23 cm, barva C1-C2, cena 
27 551 Kč, 187 x 51,5 x 23 cm, 
barva C1-C2, cena 31 182 Kč.

KONTAKT:
www.staspo.cz

Dokonale klasická
Kdybychom měli najít kolekci, která je 
synonymem nadčasové klasiky, určitě 
bychom sáhli po nové kolekci sanity, 
nábytku a armatur nazvané Eleganza 
z dílny italského výrobce Gessi.  
Umyvadlovou stojánkovou baterii můžete 
mít v osmi různých površích, zde v módním 
odstínu mědi, cena 16 998 Kč.

KONTAKT:
www.designbath.cz

TRENDY

Sálající žebřík
Mobilní hliníkový sušák na ručníky 
do své koupelny získáte v podobě 
nového radiátoru
Vybrat si můžete ze dvou verzí – do 
prostoru nebo ke stěně. Napájení je 
elektrické, model lze doplnit 
o háčky na zavěšení ručníků nebo 
o poličku z corianu. Rozměry 139 x 
48 x 23 cm, barva C1-C2, cena 
27 551 Kč, 187 x 51,5 x 23 cm, 
barva C1-C2, cena 

KONTAKT:
www.staspo.cz

TRENDY

AKTUALITY
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Voda a kov
Harmonická kombinace chromového materiálu 
a průzračného proudu vody činí z pákové baterie 
z kolekce Puristic elegantní doplněk, který se hodí do 
minimalistických, ale i stylově odlišných koupelen. 
Kromě několika pákových typů nabízí řada Puristic 
i kohoutkové ve stojánkové či nástěnné formě. K vaně 
je určen čtyřotvorový nebo podlahový model, cena 
umyvadlové stojánkové baterie 12 531 Kč.

KONTAKT:
www.koupelny-ptacek.cz

Oslava mramoru
Klasický materiál, který je synonymem pro 
luxus a eleganci, se do koupelen vrací ve 
velkém prostřednictvím praktičtějších 
a odolnějších keramických imitací. Příkladem 
tohoto trendu je nová kolekce Inspire (Sant 
Agostino), která kromě základních 
„mramorových“ obkladů a dlažeb obsahuje 
také mramorové květinové dekory a mozaiky, 
a to všechno ve střídmé šedé, béžové a bílé 
barevnosti. Základní rozměry 25 x 75 cm, 
cena 2 265 Kč/m².

KONTAKT:
www.vinciprojekt.cz

Zlato & stříbro
Výrazný designový objekt do své koupelny 
získáte s umyvadlem Soul 500 (Hidra). 
Kruhové umyvadlo je určené k položení na 
desku, jeho povrch je zdobený výrazným 
plastickým dekorem Rei. Vybírat můžete 
z elegantních klasických odstínů – černé a bílé 
nebo můžete zvolit extravagantní metalický 
povrch – zlatý či stříbrný. Rozměr 50 x 
50 x 10 cm, cena 12 521 Kč.

KONTAKT:
www.badgarage.de

www.modernibyt.cz    7      
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TRENDY

Barevné oživení
Pokud chcete svojí koupelně dodat barvy, můžete to udělat 
prostřednictvím nového nábytku. Tak například kolekci 
Cubito Hit (Krajcar) nabízí výrobce ve 190 barevných 
variantách podle vzorníku RAL na přání zákazníka. Vybrat 
si můžete i z mnoha typů nábytku, například závěsné 
skříňky KCH55n s keramickým umyvadlem. Mají skrytou 
zásuvku, jsou vybavené pojezdy Blum s tichým dojezdem. 
Dvířka jsou vyrobená z MDF v provedení lak, ale máte 
i možnost vybírat z různých dekorů dřeva, korpus je 
z laminátu. Nábytek je nadstandardně ošetřený proti 
vlhkosti. Rozměr skříňky 55 x 53 x 42 cm, cena 11 585 Kč.

KONTAKT:
www.krajcar.cz

Nohou pevně na zemi
Italská rodinná fi rma Cristine založená v roce 1949 se stala 
jednou ze značek, které ve světě vodovodních baterií určují 
trendy. Nová kolekce Bollicine, ze které je podlahová 
vanová baterie s ruční sprchou, je toho dalším důkazem. 
Kvalitu, kterou značka považuje za hlavní prioritu, u baterie 
esteticky demonstruje masivní noha s výpustí, cena 
armatury se sprchovým setem je 51 878 Kč.

KONTAKT:
www.koupelny-ptacek.cz

Méně je více
Dokonale jednoduchá, hranatá umyvadla se zkosenými liniemi 
ze série sanitární keramiky Norm (GSI) působí velmi střídmě 
a elegantně a jsou zajímavě doplněná klozety a bidety, jimž 
naopak dominují oblé tvary. Keramické umyvadlo s přepadem 
a otvorem pro baterii je vhodné k zavěšení nebo polozapuštění 
do desky. Rozměry 90 x 50 x 5 cm, cena 9 990 Kč.

KONTAKT:
www.sapho-koupelny.cz

TRENDY

AKTUALITY
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Kouzelné koberečky
Kolekce Kolor My World dokazuje, že náš 
současný fyzický svět může být měkký, 
příjemný, lidský, i když je ovlivněný světem 
digitálním. „Mým cílem bylo navrhnout kolekci, 
která pracuje s teplými materiály a tvary. Když 
jsem v koupelně, chci kolem sebe mít měkkost, 
která se přirozeně propojuje s aktem očisty, ke 
kterému v koupelně dochází. Kolekce naplňuje 
mé přesvědčení, že barva, hloubka, hmat, 
materiál a tvar mohou vyjádřit a prohloubit 
naše každodenní emoce,“ řekl Karim Rashid 
na veletrhu Heimtextil ve Frankfurtu 
v souvislosti s představením nové kolekce 
koupelnových koberečků, kterou navrhl pro 
českou značku Grund. Karim 20, 80 x 150 cm, 
cena 1 690 Kč, Karim 03, Ø 90 cm, cena 
529 Kč, Karim 13, 60 x 100 cm, 879 Kč, 
Karim 21, 90 x 130 cm, cena 3 019 Kč.

KONTAKT:
www.grund.cz

Do koupelny i na zahradu
Novinkou na českém trhu jsou sprchy holandské 
značky JEE-O. Sprchy jsou zhotovené z matné 
i leštěné nerezové oceli v 5 různých sériích. 
Výjimkou je unikátní industriální řada Soho z černé 
uhlíkové oceli, která získala ocenění Red Dot 
2014 za nejlepší designový počin. Většina sprch je 
k dispozici pro vnitřní i venkovní užití se studenou 
i teplou vodou a s nezámrzným systémem. 

KONTAKT:
www.jee-o.cz 

www.modernibyt.cz    9      
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Chystáte se od základu nově 

zařídit svoji koupelnu? Máme pro 

vás čtyři varianty, které se od sebe 

liší velikostí, stylem, barevností 

a hlavně potřebami, které mají 

jejich uživatelé. Pusťte se s námi 

do práce –  krok za krokem!

TÉMA: JAK NAVRHNOUT KOUPELNU

10      

Jednotlivé série obkladů se skládají z různých variací. Vyberte si 
z 9 věrných imitací dřeva z kolekce Justlife (Gardenia Orchidea), 
formát 16 x 100 cm, 999 Kč/m², www.koupelnymelnik.cz

Z variabilních stavebnicových 
systémů Lago Linea a 36e8 (Lago) 
si zařízení koupelny dokážete hravě 
sestavit sami! Cena této kombinace 
194 278 Kč, www.cskarlin.cz

Návrh malé 
koupelny z dílny 
designérů 
značky 
Burgbad, 
www.siko.cz

Koupelna 4x 
jinak

Základní rozhodnutí , 
které musíte na začát-
ku udělat, souvisí s tím, 

zda jste odhodlaní se do celého 
projektu pustit sami nebo zda 
jste připraveni přijmout pomoc 
odborníků. Ať tak či onak – 
z mnohaletého bezprostředního 
přihlížení tomu, jak zařizování 
nového interiéru probíhá, jsem 
si odnesla cennou zkušenost 
– vždycky je výhoda, když si 
na začátku ujasníte, co vlastně 
vy sami chcete. Čím bude vaše 
představa přesnější, tím větší je 
naděje, že budete s výsledkem 

spokojení. Jinými slovy – i v pří-
padě, že se hodláte svěřit do ru-
kou profesionálů, byste jim měli 
být připravenými a poučenými 
partnery. Koupelna, kterou spo-
lečně vymyslíte, bude totiž na-
konec u vás doma!

ROLE DESIGNÉRA
Najít si dobrého interiéro-

vého designéra, který by vám 
osobně „sednul“, není vůbec 
jednoduché. Nejsnazší cestu 
momentálně představuje lis-
tování interiérovými časopisy. 
Toho, jehož práce vás zaujme, 

010_030_KO1.indd   10 9.3.15   13:27



DESIGNÉRKA JANA 
HoloubKová vAřEcHová RADÍ:

■  „Designér se vás snaží poznat a pochopit, 
co od interiéru očekáváte. Jeho originální 
řešení vám může pomoci překonat limity 
dané například ne zcela ideálním výchozím 
stavem nebo omezeným rozpočtem. Nemusíte 
si objednat kompletní projekt, existují různé 
úrovně spolupráce – od konzultace přes 
vytvoření návrhu až po celkovou realizaci, 
kterou v technické části designér zpravidla 
konzultuje s koupelnovým studiem. Rozsahu 
práce odpovídá i finanční náročnost.“

Náš tip

text: hana doležalová, foto: archiv

www.modernibyt.cz    11      

klidně osobně oslovte. Ideální 
je, máte-li možnost vidět – na-
příklad na designérových webo-
vých stránkách – více realizací, 
abyste se ve správnosti výběru 
mohli utvrdit. 

výhody tohoto postupu
Angažujete-li do svých slu-

žeb designéra, získáte naprosto 
individuální přístup a řešení. 
Můžete také očekávat širší pře-
hled o momentální nabídce na 
trhu, který není fixovaný na je-
den obor (koupelny) a na ome-
zené portfolio jedné firmy. Tato 

010_030_KO1.indd   11 9.3.15   13:38



VELKÁ KOUPELNOVÁ STUDIA 
MÍVAJÍ PRO SVÉ KLIENTY ZAJÍMAVÉ 
AKCE. ZÁKAZNÍCI PRAŽSKÉ 
PLYNÁRENSKÉ MOMENTÁLNĚ 
NAPŘÍKLAD ZAŘÍDÍ SVOJI 
KOUPELNU ZE SORTIMENTU 
NABÍZENÉHO SPOLEČNOSTÍ 
PTÁČEK SE SLEVOU 20–25 %.

TÉMA: JAK NAVRHNOUT KOUPELNU

12      

varianta je vhodná pro každého, 
kdo má odvahu a chce se vydat 
nevyšlapanou cestou.  Finance 
vynaložené za designérovy ná-
pady se opravdu vyplatí. Na-
vrhne vám totiž zároveň oso-
bité i nadčasové řešení. Ohlídá, 
abyste neuletěli na nějakém 
módním vzoru nebo nevhod-
ném odstínu, který by vás časem 
omrzel.  Naopak třeba zacho-
vá a zresuscituje starý původ-
ní kousek nábytku, který byste 
pokládali za vysloužilý. Ušetříte 
a navíc budete originální.

SPOLUPRÁCE 
S KOUPELNOVÝM STUDIEM

Zásadní pro správný výběr 
koupelnového studia je znalost 
jeho portfolia a hotových rea-
lizací. Na první schůzku byste 
měli přijít s co nejpřesnější před-
stavou, jak by měla vaše budoucí 
koupelna vypadat a fungovat. 
Důležité jsou také základní úda-
je – projektová dokumentace,  
výkres se zaměřením koupelny 
nebo náčrtek prostoru s rozmě-
ry. Kromě půdorysu potřebujete 
znát také výšku stěn a umístění 

oken a dveří. Pokud jsou pevně 
dané rozvody topení a vody, musí 
se s nimi od začátku počítat. Ješ-
tě před vytvořením konečného 
návrhu vám ve studiu nabídnou 
technické řešení projektu, zo-
hlední přitom vaše požadavky 
a představy, promyslí optimální 
rozmístění zařizovacích předmě-
tů včetně spotřebičů. Pro případ, 
že budete chtít vzhled koupelny 
dořešit do všech detailů včetně 
návaznosti na celkovou koncep-
ci vašeho bytu nebo domu, na-
bídnou vám služby architekta. 
V tomto bodě můžete také pro-
pojit návrh „svého“ designéra 
s technickými možnostmi spe-
cialistů v koupelnovém studiu. 
Následuje konečná tvorba ná-
vrhu, který bude obsahovat dis-
poziční řešení, nabídku obkladů, 
dlažeb a zařizovacích předmětů 
z portfolia koupelnového stu-
dia, a to v různých stylových va- 
riantách. Tato fáze je zpravidla 
zakončená vytvořením vizuali-
zace, díky níž získáte poměrně 
přesnou představu o budoucím 
výsledku. Součástí 3D návrhu 
je i kladečský plán, technická 

Ukázka vizualizace z dílny koupelnového 
studia Sapho, řešení panelákové koupelny 
ve střední cenové kategorii, cena této 
varianty 87 317 Kč, www.sapho.cz

Styling box, který sestavili designéři značky 
Burgbad jako inspiraci k nové kolekci Orell, 
www.siko.cz
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zpráva a výpis sortimentu s kon-
krétní nabídkou. Většina velkých 
studií v tomto bodě nabízí i na-
vazující kompletní realizaci.

Výhody tohoto řešení
V tomto případě oceníte ná-

vaznost – propojení návrhu 
a kompletního technického ře-
šení. Při realizaci koupelny ve 
studiu máte velkou naději, že 
bude koupelna po praktické 
stránce dobře fungovat. Nevý-
hodou může být svazující, ome-
zený výběr a rutinní používání 
podobných návrhů. Všimněte si 
hotových realizací. Nepodobají 
se příliš jedna druhé?  

Sám Sobě deSignérem
Kromě zmíněných možnos-

tí se do návrhu můžete pustit 
i vlastními silami. Pro tuto mož-
nost hlasujeme zejména v prv-
ní fázi přípravy projektu. A to 
i v případě, že do konečného ře-
šení hodláte zapojit odborníky. 
Jen vy sami víte nejlépe, co se 
vám líbí a co očekáváte. Všechny 
poznatky získané v této fázi ur-
čitě následně využijete. 

Vydejte Se na průzkum
Spolu se svými blízkými, 

kteří budou také novou koupel-
nu používat, proveďte brain-
storming. Řekněte si, jaké úkoly 
musí vaše nová koupelna denně 
plnit, a tomu přizpůsobte výběr 
zařizovacích předmětů. Zkus-
te vymyslet dispozici tak, aby 
se do daného prostoru všech-
no poskládalo. Tato přípravná 
fáze patří k nejzábavnějším. 
Nezaplacené faktury, problé-
my se stoupačkami a bourací 
práce jsou zatím v nedohlednu 
a vy můžete v klidu snít o ide-
ální koupelně. Listujte časo-
pisy, prohledávejte katalogy, 
brouzdejte po internetu a blou-
mejte po obchodech. Vystřihuj-
te a foťte. Vytvářejte si vzorní-
ky, zkoušejte kombinace barev 
a materiálů. Udělejte si vlastní 
nástěnku s akcí Koupelna. Na 
konci této anabáze byste měli 
mít sadu obrázků, na nichž bu-
dou realizace odpovídající va-
šim představám. Budete vědět, 
jaký styl vás oslovil, jaká ba-
revnost je ta pravá a které ma-
teriály chcete použít.

Koláž ze vzorků jednotlivých materiálů (nebo jejich 
fotografií), kterou si můžete při vytváření návrhu 
sami sestavit, abyste viděli, jak k sobě ladí

Revoluční splachování 
s nízkou spotřebou vody
Společnost ALCAPLAST jako inovativní výrobce představuje 
nový systém splachování ECOLOGY, který využívá malé 
množství vody pro oplach WC mís. Dvoumnožstevní 
technologie, 2 l na malé spláchnutí a 4 l na velké spláchnutí, 
splňuje nejmodernější ekologické i ekonomické nároky. 
Výhodou je stejná cena, jako u standardního splachování, 
takže si zákazník může zvolit nejvýhodnější variantu  bez 
toho, aby byl limitován cenou.

www.alcaplast.cz

2/4
litrů

O
BJ

EM SPLÁCHNU
TÍ
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Koupelna zařízená kolekcí Bel (Burgbad), 
umyvadlo z minerálního kompozitu, pod ním 
skříňka v úpravě vysoký lesk, nad umyvadlem 
zrcadlová skříňka s LED osvětlením, 
ceny: umyvadlo se skříňkou od 31 460 Kč, 
zrcadlo od 16 940 Kč, klozet se sedátkem 
od 18 755 Kč, www.siko.cz
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Koupelna, ve 
které se nebudete 
nikdy nudit. Ráno 
tu studenou 
sprchou probudíte 
svoji vitalitu 
a kreativitu, večer 
si tu dobijete 
baterky!

Skleněná mozaika Niebla 
(Hisbalit), 2,3 x 2,3 cm, 
cena 825 Kč/m², 
www.mozaiky.net

Obklad z kolekce Tint Yellow (Imola  
Ceramica), formát 10 x 10 cm, cena 
897 Kč/m², formát 20 x 20 cm, cena 
697 Kč/m², www.koupelny-ptacek.cz

Závěsné světlo E27 
(Muuto), holá žárovka  
zasazená do objímky 
kabelu, Ø 12,5 cm, v. 23 cm, 
délka kabelu 4 m, silikonová 
pryž, PVC, cena  
1 999 Kč/ks, 
www.stockist.cz

Styling box sestavený designéry 
značky Burgbad ke žluté variantě 
koupelny Bel, www.siko.cz

Mozaika z kolekce Laura (Butterfl y) 
N 15 LDG 83, cena 5 748 Kč/m², 
www.koupelny-ptacek.cz

Mozaika z koleček 
Circle (Ex.t),
cena 6 621 Kč/m², 
www.styleit2.cz

Malá koupelna spojená s toa- 
letou (7,56 m2) v novostavbě pa-
tří mladému páru, který zatím 
nemá děti. Partneři se shodli 
na tom, že se obejdou bez vany 
a bez bidetu. Přáli si, aby kou-
pelna i přes omezenou velikost 
prostoru byla funkční, nebyla 
zastavěná zbytečnými věcmi 
a aby působila větší, než je ve 
skutečnosti.

MÉNĚ JE VÍCE
Velkou výhodou je v malém 

prostoru velké podlouhlé okno 
umístěné v nice nad toaletou. 
Tím do místnosti proudí denní 
světlo, které samo o sobě dodává 
koupelně rozměr právoplatné 
místnosti. 

Díky tomu, že se majitelé 
rozhodli vystačit v koupelně 
jen se základními zařizovací-
mi předměty, nedošlo k jejímu 
zbytečnému zahlcení. Věci jsou 
poskládané kolem stěn a upro-
střed místnosti tak vzniká volný 
prostor, díky kterému koupelna 
volně dýchá.

KLÍČOVÉ SLOVO ŽLUTÁ
Prostor se zvětší a rozzáří 

díky použití drobné mozaiky 
v teplém žlutém odstínu na pod-
laze i na zdech. Žlutá se obje-
vuje i na doplňcích. Energické 
vyznění podporuje i její dopl-
nění neutrální bílou ve vysokém 
lesku. Lesklé plochy nábytku 
odrážejí světlo a podobně jako 
zrcadla mají schopnost místnost 
opticky zvětšit. Hravost této 
kreace dotvářejí doplňky v dal-
ších přímých barvách, které mo-
nochromatické žluté řešení oži-
vují drobnými akcenty.

MULTIFUNKČNOST 
A PRAKTIČNOST

Všechno zařízení, které se do 
malého prostoru nominuje, by 
mělo dokonale plnit svoji funk-
ci. Vzhledem k nedostatku úlož-
ných prostor je vhodné umístit  
skříňku alespoň pod umyvadlo. 
Toaleta, která je součástí malé 
koupelny, by se měla snadno 
udržovat, například jako zá-
věsná toaleta iCon (Keramag), 

1. Startovní koupelna
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která je opatřená speciální 
glazurou KeraTect s extrémně 
hladkým povrchem. Jeho mik-
ropóry jsou zcela uzavřené, což 
zabraňuje usazování vodního 
kamene a bakterií. I když jsou 
momentálně trendem otevře-
né sprchové kouty instalované 
v úrovni podlahy, v malém pro-
storu je praktičtější použít kla-
sický uzavřený sprchový box. 
Výhodou je, má-li nadstandard-
ně hlubokou vaničku, jako je 
Sabina od Ravaku, ve které by 
se časem mohly koupat děti.

HRA DESIGNU
Moderní, minimalisticky po-

jaté koupelnové zařízení má být 
především maximálně účelné 
a multifunkční. Samo o sobě by 
ale působilo stroze a chladně. 
Díky výraznému mozaikovému 

Výběr umyvadlových stojánkových baterií Iseo, Urbino, Marsala 
(Hopa), provedení chrom, ceny 5 290 Kč, 3 990 Kč, 4 090 Kč, vše 
www.hopa-koupelny.cz

Stojánek na kartáčky Buckit L 
(Monkey Business), cena 
99 Kč/ks, www.naoko.cz

Umyvadlo z kolekce Bath Gallery 
(Ravak), minerální pryskyřice 
s povrchem gel coat, vyměnitelné 
dno vyrobené z umělého kamene 
v 5 volitelných odstínech, dóza 
a mýdelník z akrylátu, 72 x 50 cm, 
cena 12 990 Kč, dno, cena 
2 990 Kč, www.bathgallery.cz

Spojení geometrických prvků 
s organickými tvary – kolekce Life! 
(Kolo), umyvadlo s otvorem pro 
baterii a s přepadem, 100 x 
48 cm, cena 10 769 Kč, závěsná 
skříňka pod umyvadlo se dvěma 
zásuvkami s přepážkami uvnitř, 
lesklá bílá, 90 x 42,7 x 43,4 cm, 
cena 14 254 Kč, www.sanitec.cz

Startovní koupelnu pro 
začátečníky se vyplatí vybavit 
zařízením, které je variabilní 
a flexibilní tak jako kolekce Bel 
značky Burgbad. Prostor se tak 
v průběhu času může snadno měnit 
a přizpůsobovat podle momentální 
životní situace svých majitelů
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obkladu se v místnosti vytvořila 
situace, do které mohou vstou-
pit hravé doplňky, z nichž mů-
žeme vyčíst hodně o preferen-
cích majitelů. Na první pohled 
je patrná jejich záliba v desig-
nu a v technologických novin-
kách. Součástí pestrého retro 
mixu jsou i výrazné designové 
ikony. Současný design tu za-
stupuje dánská značka Muuto. 
Z její dílny pocházejí žárovky 
E27 i pomocí pásové pily ručně 
vyřezávané křesílko z kolekce 
Raw. K nejzajímavějším tech-
nologickým vychytávkám patří 
hlavová sprcha Moxie vybavená 

Hluboká vanička do 
sprchového koutu 
Sabina 90 (Ravak), akrylát 
zesílený epoxidovou 
pryskyřicí, hloubka 27 cm, 
cena 4 640 Kč,
 www.ravak.cz

Hlavová sprcha Moxie (Kohler) 
s reproduktorem, který pomocí 
Bluetooth propojíte s jakýmkoliv 
smartphonem, Ø 20 cm, cena 
10 925 Kč, vodotěsný reproduktor 
Moxie (Kohler), cena 4 665 Kč, 
www.koupelny-ptacek.cz

Závěsný klozet iCon XS 
(Keramag) s hlubokým 
splachováním a s glazurou 
KeraTect, cena 9 196 Kč, 
www.stavbaeu.cz

Froté ručník Punkte 
Kumquat (Maisonette), 
70 x 140 cm, cena 
699 Kč, www.domodi.cz

reproduktorem od značky Koh-
ler, kterou pomocí Bluetooth 
propojíte s jakýmkoliv smart-
phonem.
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Majitelé této koupelny 
očekávají, že se tu 
budou nejen mýt, ale 
také se tu budou bavit 
a komunikovat se světem

Stolek Around (Muuto), 
v. 46 cm, Ø 45 cm, 
překližka, masivní 
jasanové dřevo, 
cena 9 890 Kč, 
www.designville.cz

Stolní lampa Binic (Foscarini), 14 x 20 cm, polykarbonát, 
cena 3 916 Kč, www.madeindesign.com

Židle Raw (Muuto), masivní 
borovicové dřevo, cena 
33 033 Kč, 
www.stockist.cz

Matrjošky Animals 2 (OMM 
Design), v. 12 cm, odolný 
plast, cena 679 Kč, 
www.designville.cz

Koberec Mangas Plait, 
Amarillo/ Yellow (GAN), 160 x 250, 
čistá vlna, cena 36 591 Kč, 
www.stockist.cz

Sada věšáků The 
Dots (Muuto), 
barvené dřevo, 
různé odstíny 
a velikosti, cena 
2 990 Kč, 
www.designville.cz

Plastové 
vodovzdorné 
pouzdro na telefon 
Aqua (Balvi), 
13 x 10 cm, 
cena 99 Kč, 
www.naoko.cz

FM rádio Mini Dolmen (Lexon), 
13 x 8,5 x 4,2 cm, guma, ABS, 
cena 1 597 Kč, www.lexoncz.cz
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Koupelnový koncept 10°, který vám jde vstříc
Principem konceptu je mírná rotace jednotlivých prvků o 10°. 

Vana, umyvadla a vodovodní baterie budí dojem jakoby šly svému uživateli 
naproti a přináší tak větší komfort a užitek. Mírnou rotací běžné obdélníkové 

vany vznikla asymetrická vana s velkou odkládací plochou či sedátkem. 
Rohové umyvadlo díky pootočení umožňuje pohodlnější přístup. 

A vodovodní baterie jde vaší ruce vstříc.

Design Kryštof Nosál
www.ravak.cz
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VANA V CENTRU 
POZORNOSTI

Velká koupelna (20,25 m2)  
v rodinném domě se zahradou 
patří čtyřčlenné rodině s dětmi 
v mladším školním věku. Rodi-
na se shodla na tom, že výsadní 
postavení v kontextu koupelny 
bude mít vana, ve které všichni 
rádi relaxují. Ze svého předešlé-
ho bydliště jsou všichni zvyklí 
na používání bidetu, kterého se 
tak nechtějí ani v novém domě 
vzdát. Koupelna by měla být za-
řízená tak, aby unesla hektický 
provoz – ranní špičku i večerní 
velké koupání. 

PROVOZ A RELAXACE
Ve velké koupelně je dostatek 

prostoru na to, aby se sem do-
stalo všechno, co je důležité pro 
její bezchybné fungování. Řešení 

je v tomto případě hlavně archi-
tektonické, příčky symbolicky 
rozdělují prostor na provozní 
část, kde je situovaná umyvadlo-
vá a zrcadlová skříňka, toaleta 
s bidetem a sušák, druhá půlka 
místnosti je celá vymezená pro 
volně stojící vanu, ze které se 
koupajícímu naskytne přes velké 
rohové okno výhled do zahrady. 

BAREVNÉ AKCENTY
Základ koupelny je poja-

tý v neutrálních přírodních 
tónech. Nábytek v provedení 
z černohnědé dýhy kontrastuje 
s lesklým krémovým obkladem, 
na podlaze je šedá matná dlažba 
připomínající betonovou stěrku. 
Elegantně neutrální ladění na-
rušuje koberec Dot značky Hay, 
na kterém se objevuje geomet-
rický vzor v korálově červeném 

2. Rodinná koupelna

Koupelna zařízená kolekcí Bel (Burgbad) ve stylu 
Think Pink!, ceny: umyvadlo se skříňkou od 
35 090 Kč, mělká boční vysoká skříňka se zrcadlem 
uvnitř od 18 150 Kč, modulární zrcadlová skříňka od 
27 830 Kč, www.siko.cz
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odstínu. Odtud jako by se od-
razily barvy doplňků. Silná ba-
revná dvojice pink & oranžová, 
která se už pár let drží vysoko 
na žebříčku trendů, se tu obje-
vuje na doplňcích a textilu. Po-
užití barev tu má i svůj praktic-
ký význam – díky němu si každý 
člen rodiny pozná svůj ručník 
i kartáček na zuby.

PRAKTICKÉ DETAILY
Koupelna, kterou používá 

rodina s dětmi, by měla mít vy-
řešené ukládání, což se v tomto 
případě podařilo díky vnitřně 
důmyslně řešenému koupel-
novému nábytku z kolekce Bel 
(Burgbad). Komfortní provoz 
zejména v ranní špičce zajišťuje 
podlouhlé umyvadlo, u kterého 

Vodovodní baterie  Eurodisc Joy MISTO Eurodisc 
Joystick (Grohe) – inovativní ovládací 
páka s odolným jemným mechanismem pohybu, 
provedení chrom nebo bílá, cena od 7 453 Kč, 
www.grohelive.cz

Akrylátová volně stojící vana 
Freedom (Ravak), 
symetrický tvar, dostatek 
prostoru pro 2 osoby, 170 x 
80 cm, cena 44 900 Kč, 
volně stojící baterie 
FM 080.00, cena 
15 990 Kč, www.ravak.cz

Páková baterie z konceptu 10° 
(Ravak) se sklonem 10° 
charakteristickým pro všechny 
tvary této řady, s výpustí, 
v. 17 cm, cena 2 990 Kč, 
www.ravak.cz

Bavlněný povlak na 
polštář (H & M), 
40 x 40 cm, cena 
129 Kč/ks, 
www.hm.com

Vysoká skříňka z kolekce Live! (Kolo), 
uvnitř 2 pevné dřevěné a 4 nastavitelné 
skleněné police, zrcadlo na vnitřní 
straně dveří, chromované madlo, 
cena 10 662 Kč, 
www.kolo-shop-triker.cz
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Skříňka pod dvojumyvadlo Daylight 
(Ideal Standard), šíře 130 cm, 
2 prostorově úsporné sifony, uvnitř 
2 poličky a 1 zásuvka, cena 29 040 Kč, 
www.sanita.cz

Toaleta a bidet 
k postavení na zem 
z kolekce Tratto 
(Disegno Ceramica), 
54 x 36,5 x 52 cm, 
cena k doptání, 
www.perfecto.cz

Vana z kolekce 
Bath Gallery 
(Ravak), minerální 
pryskyřice 
s povrchem gel 
coat, 190 x 90 cm, 
cena 44 900 Kč, 
www.ravak.cz

Bavlněné ručníky Superwuschel (Möve), 
100% bavlna, 30 x 50 cm, různé odstíny, 
cena 210 Kč/ks, www.dokoupelny.cz

Minimalistický nábytek 
s horizontálními liniemi 
efektně zvýrazněnými pomocí 
integrovaných kovových úchytek 
je uvnitř důmyslně vyřešený do 
posledních detailů

si mohou pohodlně čistit zuby 
i dva lidé zároveň. Hlavní roli 
hraje v koupelně volně stojící 
vana, která je umístěná v pro-
sklené části koupelny směřující  
na terasu. Měla by být dosta-
tečně velká a pohodlná tak jako 
například vana Freedom od 
Ravaku, ve které se mohou po-
hodlně koupat dva lidé zároveň.

SPOJENÍ S PŘÍRODOU
Velkorysé pojetí prostoru je 

hlavní devizou tohoto řešení. 
Povyšuje tuto koupelnu na míst-
nost rovnocennou všem ostat-
ním v domě. Nejdůležitějším  
kouskem zařízení jako by byl 
výhled velkým rohovým oknem 
přímo na terasu a do zahrady. 
Všechny ostatní kousky jsou vy-
brané tak, aby tento vjem pod-
trhovaly, ale nerušily. Neutrální 
zemité přírodní odstíny jsou jen 
homeopaticky oživené barevný-
mi akcenty ve svěžích módních 
odstínech, které se dají podle 
nálady obměňovat.
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Koupelnový radiátor Inventio s potištěnou 
plochou, rúzné rozměry a různé motivy, cena 
od 14 735 Kč, www.hopa-koupelny.cz

Kávový stolek 8070 (Rolf 
Benz), v. 45 cm, Ø 45 cm, 
MDF, americký ořech, 
cena 26 303 Kč, 
www.sykorahome.cz

Koberec Dot (Hay), 
rozměry 80 x 100 cm, 
120 x 170 cm, 150 x 
200 cm, 100% vlna, 
cena od 32 172 Kč, 
www.stockist.cz

Kolekce koupelnových doplňků Eli 
(Nimco), polyresin, ceny: dávkovač 
na tekuté mýdlo, 317 Kč, pohárek 
na kartáčky, 240 Kč, mýdlenka, 
214 Kč, WC souprava, 429 Kč, 
www.koupelny-badideal.cz

Lampa Norm 12 (Normann 
Copenhagen), Ø 51 cm, 
nehořlavý plast, cena 
2 890 Kč, 
www.designville.cz

Plastový konferenční stolek 
Panier (Kartell), Ø 61 cm, 
polykarbonát, cena 6 190 Kč, 
www.kartellshop.cz

Oranžová v kombinaci s růžovou 
má na tuto původně decentně 
zařízenou koupelnu energetizující 
vliv. Protože jsou excentrické 
barvy použité pouze na doplňcích, 
můžete je kdykoliv obměnit!
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Ať už chcete, aby 
nábytek neviditelně 
splynul s interiérem, 
nebo aby zazářil, zvolte 
univerzální kolekci 
Essento (Burgbad), která 
nabízí  široký výběr 
z řady možností  

Kolekce koupelnového 
nábytku a sanity Essento 
(Burgbad), ceny: umyvadlo se 
skříňkou a zrcadlovou 
skříňkou od 95 590 Kč, 
boční vysoké skříňky od 
21 780 Kč, vana Senza 
217 679 Kč, www.siko.cz

Křesílko Stingray 
Wood (Fredericia), 
různé varianty podnoží 
i materiálu skořepiny, zde 
dřevěná skořepina s kůží, 
cena od 93 012 Kč, 
www.idesign.cz
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KOMFORT A SOUKROMÍ
Prostorná koupelna (21,16 m2) 

v luxusním městském bytě pat-
ří staršímu manželskému páru. 
Majitelé mají představu, že ji 
budou používat jako další pokoj. 
Zároveň mají ve svém věku zvý-
šené nároky na soukromí a po-
hodlí. Proto trvali na odděleném 
řešení toalety a přáli si mít kaž-
dý svoje vlastní umyvadlo.  Vanu 
by měl z pragmatických důvodů 
doplnit prostorný bezbariérový 
sprchový kout.    

VŠECHNY MOŽNOSTI
Velkoryse řešená koupelna 

nemá žádná omezení. Je v ní 
dostatek prostoru, kde může 
vyznít volně stojící vana, jejíž 
dominantní postavení ve stře-
du místnosti je zvýrazněné pá-

3. Pánská koupelna
sem obkladu imitujícího tmavé, 
tropické dřevo. Ten se táhne od 
podlahy na stěnu a strop. Vešel 
se sem i velký koberec, prostor-
ná sprcha, dvojité umyvadlo se 
skříňkou a se zrcadlem a poho-
dlné křesílko.

TLUMENÁ ELEGANCE
Pro nábytek lakovaný ve vy-

sokém lesku byl zvolený hně-
dobéžový odstín, který kon-
trastuje s bílými zdmi a ladí 
s obkladem a doplňky. Tlumené 
odstíny kůže, drahého tropic-
kého dřeva a ručně tkaných 
vzorovaných koberců dávají 
dohromady harmonický mix 
postavený na použití ušlech-
tilých materiálů. Barevnost je 
umírněná, ale v žádném přípa-
dě nudná.

Houpací křeslo Era (Normann 
Copenhagen), kůže Tango, 
cena 52 640 Kč, 
www.galleriabuvoli.cz

Keramické umyvadlo z kolekce Fuji 
(Scarabeo) určené k montáži na 
stěnu, 71 x 43 cm, cena k doptání, 
www.keramikasoukup.cz

Hodiny v retrostylu s kovovou 
mřížkou Cage (Umbra), Ø 40,6 cm, 
dřevo, kov, cena 1 830 Kč, 
www.mhome.cz

Styling box, který sestavili 
designéři značky Burgbad 
jako inspiraci ke kolekci 
Essento, www.siko.cz

Koupelnový žebřík z masivního 
olejovaného jasanového dřeva tepelně 
upraveného, v. 166 cm, š. 43 cm, cena 
od 8 498 Kč, www.abitare.cz
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DOKONALÉ SOLITÉRY
V koupelně, která nemá pro-

storové ani finanční limity se 
uplatní mimořádné solitéry, 
například luxusní vana určená  
k postavení do prostoru. Pro-
storný sprchový kout s extra 
plochou sprchovou vaničkou 
je bezbariérový a měl by být 
osazený minimálně velkou hla-
vovou sprchou, která dokáže 
vyrobit domácí déšť, nebo  spr-
chovým panelem nabízejícím 
řadu wellness funkcí.      

KLUBOVÁ ATMOSFÉRA
Použité luxusní materiály – 

nábytek lakovaný ve vysokém 

lesku, tmavé tropické dřevo 
nebo jeho dokonalé imitace, 
kůží potažená křesílka – to vše 
je typické pro koupelnu zaří-
zenou v duchu jednoho z nej-
větších současných trendů. Ten 
po vzoru hotelových pokojů 
koupelnu otevírá a propoju-
je s ložnicí, čímž v bytě vytváří 

velkou relaxační zónu. Střídmá 
barevnost působí uklidňují-
cím dojmem a dodává prostoru 
příjemnou atmosféru. Koberce, 
svícny, polštáře, čtecí lampy… 
To všechno podtrhuje útulnost 
prostoru a navozuje atmosféru 
intimity a sdílení.  Na to, že jste 
v koupelně, si vzpomenete jen 

díky zařizovacím předmětům, 
které jsou vzhledem k nárokům 
majitelů vybrané z těch nejlep-
ších kousků.

Stolek CPH20 
Copenhague 
(Hay) v provedení 
deska černé 
linoleum, dubové 
podnoží, Ø 90 cm, 
v. 74 cm, cena 
15 280 Kč, 
www.stockist.cz

Koberec s tradičním perským 
vzorem Persisk Hamadan 
(Ikea), 60 x 90 cm, 100% vlna, 
nízký vlas, cena 2 790 Kč, 
www.ikea.com

Dlažba Blend Grey (Marazzi), imitace betonu, formát 
60 x 60 cm, cena 999 Kč/m², www.perfecto.cz

Volně stojící vana Oval (Knief) 
z dvouvrstvého akrylátu Lucite, 
180 x 95 x 62,5 cm, objem 225 l, 
cena 50 390 Kč, www.keramico.cz

Sprcha v rovině s podlahou 
s koupelnovým žlabem 
APZ1-850 (Alca plast) 
s okrajem pro perforovaný 
rošt, cena 3 262 Kč/ks, 
www.koupelny-radiatory.cz
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KOUPELNY PRO KAŽDÉHO, 
NE PRO VŠECHNY
Nenabízíme žádnou koupelnu pro všechny, protože žádná 

taková neexistuje. Víme, že každý člověk je jiný a na každém 

detailu záleží – a věříme, že pro každého dokážeme najít design 

podtrhující jeho osobitost. Ať už si u nás vyberete jeden malý 

doplněk, nebo dovolíte našim designérům, aby vám pomohli 

vymyslet koupelnu na míru. Jsme tu proto, abyste se vždy 

mohli cítit sami sebou.

Navštivte náš showroom na adrese Jeseniova 47, Praha 3 – Žižkov.

www.perfecto.cz

228x295_svet_koupelen.indd   1 11.03.13   11:59



TÉMA: JAK NAVRHNOUT KOUPELNU

28      

Dalo by se spekulovat, zda 
je poslední z koupelen vůbec 
koupelnou. Jedná se spíš o ja-
kýsi koupelnový kout umístěný 
do velkého prostoru (15,99 m2), 
který je součástí hostinského 
pokoje. Protože je v každém 
patře vily samostatná koupel-
na, má zde umyvadlo umístěné 
do pokoje pro hosty sloužit po-
dobně jako dámám dřív sloužil 
toaletní stolek. Celá místnost je 
pojatá jako převlékárna vyzdo-
bená sbírkou suvenýrů z cest.

POKOJ NAVÍC
Protože tato místnost fun-

guje jen příležitostně, nemusel 
brát designér v potaz maxi-
mální využití ani funkční uspo-
řádání prostoru. Veškeré zaří-

4. Dámský budoár
zení připomínající koupelnu 
tu reprezentuje dvojumyvadlo 
s úložným prostorem, zrcadlo-
vá skříňka nad ním a závěsná 
skříňka na vedlejší stěně. Všech-
no v neutrálním, bílém provede-
ní. Tady ale veškerá podobnost 
s koupelnou končí.

VÝMALBA A PARKETY
Dřevěná parketová podlaha 

je na první pohled něčím, co do 
koupelny nepatří, stejně jako 
zdi vymalované šedomodrým 
odstínem a ponechané bez ob-
kladů. Tento zcizující efekt se 
dnes běžně používá i v koupel-
nách, které musí vydržet stan-
dardní všední provoz. Designéři 
si podobné lahůdky mohou do-
volit díky technologickým ino-

Marocký puf, zlatý, 
imitace kůže, 55 x 
35 cm, cena 
2 800 Kč, 
www.nila.cz

Koupelnový koncept Teno (Burgbad), ceny: 
umyvadlo se skříňkou a zrcadlovou skříňkou 
od 88 330 Kč, boční vysoká skříňka 
od 18 755 Kč, www.siko.cz
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vacím, které umožňují vyrobit 
dřevěnou kazetovou podlahu 
z odolné keramiky a natřít zdi 
barvou, která dokáže odolat 
i extrémním podmínkám v kou-
pelně. Existují dokonce i tapety, 
kterým nevadí přímý kontakt 
s vodou. 

STYLOVÝ MIX
Osobitost tohoto interiéru 

vytváří rafinovaná směs mini-
malistického moderního nábyt-
ku, starobylé podlahy a sbírky 
předmětů, které vypadají, jako 
by si je majitel dovezl z perské-
ho trhu, našel je na půdě nebo 
objevil ve vetešnictví. Koupelna 
tak získává nádech výjimečnos-
ti, tedy přesně to, co místnos-
ti, která je tu tak trochu navíc, 
skvěle sluší.    ■

Styling box, který sestavili designéři značky 
Burgbad jako inspiraci ke kolekci Teno, 
www.siko.cz

Imitace historických parket z kolekce Travel 
(Supergres), vzor Eastgrey Cassettone, 59,7 x 59,7 cm, 
cena 1 450 Kč/m², www.levnadlazba.cz

Imitace dřeva z kolekce Patagonia 
(Grespania), formáty 19 x 120 cm, 14 x 120 cm, 
cena 2 299 Kč/m², www.loskachlos.cz

Obklad z kolekce Wenge (Rako), 25 x 
45 cm, cena 499 Kč/m2, www.rako.cz

w
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cz
keramické 
obklady 
s důrazem 
na design
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010_030_KO1.indd   29 10.03.15   10:11



TÉMA: JAK NAVRHNOUT KOUPELNU

30      

Zrcadlo v patinovaném dřevěném 
rámu, 34 x 39 x 2 cm, cena 299 Kč, 
www.dakls.cz

Polštář Velvet (LifeStyle) tmavě 
žlutý, 50 x 50 cm, cena 686 Kč, 
www.apropos-shop.cz

Stolička Vintage, 
patinované dřevo, 
cena 559 Kč, 
www.zoot.cz

Zrcadlo Ung Drill 
(Ikea), 59 x 85 cm, 
polystyrenový plast, 
cena 699 Kč, 
www.ikea.cz

Lavice Stocksund (Ikea) s úložným 
prostorem, 144 x 49 x 47 cm, cena 
6 490 Kč, www.ikea.cz

Koberec Persisk Kelim Gashgai 
(Ikea), ručně tkaný s perským vzorem, 
180 x 125 cm, cena 4 990 Kč, 
www.ikea.cz

Zrcadlo Patos L (LifeStyle) 
v kovovém rámu zlaté barvy s jemnou 
patinou, 40 x 28 cm, cena 583 Kč, 
www.apropos-shop.cz

Měděný lustr Lux 
(LifeStyle), kov, 
v. 36 cm, Ø 55 cm, 
cena 15 240 Kč, 
www.apropos-shop.cz
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Atypický prostor půdního bytu a části 

vyčleněné pro dvě koupelny si vyžádal 

speciální řešení, které díky nepravidelnému 

půdorysu a neotřelému řešení působí zajímavě. 

S výsledkem jsou majitelé spokojeni, protože je 

nejen nevšední, ale také praktický. 

Koupelny 
plné nápadů

Vdvoupodlažním bytě 
vestavěném do půdy sta
rého městského domu 

zbyly na koupelnu a toaletu dva 
oddělené prostory. Do menší
ho z nich, který atypicky tva
ruje stěna oddělující venkovní 
schodiště, nechali majitelé při 
přestavbě celého bytu umístit 
sprchový kout a klozet s umý
vátkem. Do druhé nechali zabu

dovat vanu a umyvadlo, a zadní 
část, kterou odděluje světlík, 
využili k ukrytí pračky. Když 
bylo po několika letech zapo
třebí znovu zrekonstruovat část 
bytu, rozhodli se i pro nové za
řízení koupelen. Návrh a reali
zaci svěřili pražskému studiu 
Perfecto Design a stavení firmě 
Dass Praha, se kterými měli už 
v minulosti dobrou zkušenost.

ve větší koupelně je
umístěná vana Carolina
(Riho), cena 8 919 Kč, 
a umyvadlo Panorama (GSI),
cena 6 225 Kč

Prosklením části příčky nad vanou se 
podařilo „poslat“ denní světlo i do 
sousední koupelny
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TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: MIROSLAV ŠIMČÍK

KOUPELNY 
PLNÉ NÁPADŮ

SVĚTLO A TEPLO
Několikaletý provoz maji-

telům ukázal, co by bylo třeba 
v koupelnách změnit. Neosvěd-
čily se například bílé obklady 
s širšími spárami, které vyžado-
valy větší údržbu. Proto do no-
vých koupelen zvolili majitelé 
kromě bílých i velkoformáto-
vé obklady s dekorem světlého 
mramoru a s perleťovou mo-
zaikou. Změnu dlažby zároveň 
využili k instalaci podlahového 
topení. Protože paní domu po-
strádala v menší koupelně denní 
světlo, hledali s návrháři způ-
sob, jak jej tam „poslat“ ze sou-
sední koupelny, ve které je kro-
mě velkého střešního okna ještě 

okno vedoucí na přilehlou te-
rasu. Nápad prosklít horní část 
stěny, která dělí obě místnosti, 
představoval sice náročnější sta-
vební úpravu, zajistil však nejen 
export světla, ale i řešení, které 
působí v obou interiérech zají-
mavě. Umělé osvětlení zajišťují 
kromě bodových svítidel v pod-
hledech i světelné pásky zabu-
dované do nik a lišty zrcadla. 
Ve větší koupelně se světlo ještě 
násobí odrazem ve velkoploš-
ném zrcadle, které užší prostor 
koupelny opticky rozšiřuje. Aty-
pické zrcadlo a umyvadlovou 
skříňku nechali ve studiu Per-
fecto Design zhotovit od řemesl-
níků na zakázku.

V hůře využitelném prostoru pod střešní 
šikminou za světlíkem, který nechali majitelé 
uzavřít, je umístěná pračka

Nad umyvadlem je velké
zrcadlo, které kopíruje tvar
střešní šikminy. Ve spoji je
zabudovaný světelný LED
pásek

Na stěně u umyvadla je
perleťová mozaika Cubica
Blanco (Porcelanosa), 330 x 1 000 mm, 
cena 1 990 Kč/m2, nástěnná baterie 
CAE 850, cena 3 711 Kč
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Sprcha za Schodištěm
Důmyslné řešení bylo nutné 

najít také ve zcela atypicky tva-
rované menší koupelně, do které 
bylo zapotřebí umístit kromě toa- 
lety a umyvadla i sprchový kout. 
Aby se v něm daly použít velko-
formátové obklady s minimální 
spárou, musela se nejprve zarov-
nat zaoblená stěna, která oddě-
luje sousedící schodiště. Vzniklý 
nepravidelný pětiúhelníkový 
kout se pak vybavil odtokovým 
žlábkem, ruční i stropní sprchou 
a uzavřel skleněnými dveřmi. Na 
odkládání hygienických potřeb 
tu slouží osvětlená nika, která 
společně se světelnými LED pás-
ky zabudovanými pod stropem 
vytváří v koupelně intimní nebo 
orientační osvětlení.

Dalším zajímavým prvkem 
v obou koupelnách jsou úložné 
skříňky  ukryté za keramický-
mi obklady a uzavřené magne-
tickými dvířky, za zmínku stojí 
i miniaturní otvory v keramické 
dlažbě, které nahrazují větrací 
mřížky.

Přestože se přestavba kou-
pelen od původního plánu roz-
šířila a prodloužila, majitelé 
nelitují. Příjemně je překvapily 
nápady, precizní způsob pro-
vedení i flexibilita, kterou od-
borníci studia Perfecto Design 
během rekonstrukce prokázali. 
Obě jejich koupelny jsou důka-
zem, že i v omezených a atypic-
kých prostorách lze najít plně 
funkční, praktické a estetické 
řešení.  ■

Skleněné dveře atypického
sprchového koutu s mo saz
nými závěsy umožňují
otevírání v úhlu 90° na obě
strany a jsou vybavené
možností aretace v otevřené
nebo zavřené poloze

Sprchový kout je vybavený sprchovým 
setem caE s vestavnou stropní sprchou 
a ruční sprchou, cena 15 723 Kč

U klozetu je malé umývátko Note 
(Sanindusa), cena 5 446 Kč

ve stěně vedle klozetu (vlevo) je 
zabudovaná skříňka s magnetickým 
uzavíráním
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„Pokud je 
v rodinném domě 
více koupelen, je 
vhodné nejmenší 
vybavit umyvadlem 
nebo umývátkem 
a sprchovým 
koutem,“ radí 
Martina Šimková, 
návrhářka studia 
Perfecto design. 
„Pro hostinský pokoj 
je takové vybavení 
dostačující.“
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text: libuše lhotská, foto: archiv

Přes výrazný trend zvětšování koupelen je stále 

hodně domácností, kde se musejí v koupelně 

vyrovnat s nedostatkem prostoru. V takových 

koupelnách je třeba najít řešení, které bude 

praktické i pěkné. 

Malá, 
ale vaše

umyvadlo
Do malé koupelny volte umy-

vadlo, které nemá po stranách 
odkládací plochy. Pro pohodl-
né užívání doporučujeme šířku 
minimálně 50 cm. Odkládací 
prostor lze nahradit závěsnými 
držáky na základní hygienické 
potřeby. Nedoporučuje se použít 

Nejvíce místa ušetří rohový 
čtvrtkruhový typ. Minimální 
hloubka (70 cm) však nebude 
pohodlná pro robustnější po-
stavy, které se budou lépe cítit 
ve čtvercovém typu s půdory-
sem 80 x 80 cm.

vana
Obecně platí, že do malé kou-

pelny není vana vhodná. Pokud 
na ní trváte, můžete zvolit aty-
picky tvarovaný model (napří-
klad BeHappy od Ravaku) a nad 
užší část umístit umyvadlo.

Pračka
Pračka v koupelně zabírá 

cenné centimetry. Pokud pro ni 
nenajdete jiné umístění (napří-
klad v kuchyňské lince), zvolte 
užší typ (40 cm). Větší manipu-
lační prostor získáte s pračkou 
s horním plněním, vrchní plo-
chu pračky s předním plněním 
zase můžete využít na odkládá-
ní předmětů. 

místo umyvadla malé umývátko, 
které není pro běžnou hygienu 
pohodlné. Variantou může být 
i rohové anebo asymetricky tva-
rované umyvadlo.

sPrchový kout
Do omezených prostor po-

užijte raději sprchový kout. 

nábytek
V malých koupelnách pane-

lových domů většinou nezbývá 
místo na nábytek. Pokuste se 
využít horní plochy stěn k za-
věšení skříněk nebo polic. Prak-
tická je umyvadlová skříňka, 
i když omezený prostor ještě op-
ticky zmenšuje. Aby byl přístup 
k umyvadlu pohodlný, zvolte zá-
věsný typ s dostatečně vysokým 
volným prostorem. Místo dvířek 
volte výsuvný kontejner.

klozet
Pokud máte oddělený klozet 

a uvažujete o sloučení s kou-
pelnou, uvědomte si, že se 
zbavíte jedné příčky, ke které 
můžete umístit skříňky. Nepří-
jemně vás také může zaskočit, 
že když je obsazená toaleta, 
je obsazená i koupelna. Po-
kud je potřeba umístit klozet 
v koupelně, můžete stejně jako 
u umyvadla uvažovat o roho-
vém typu.  ■

poradna
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Koupelnu je třeba zařizovat s ohledem na to, kdo ji bude 

používat. Protože jde o stísněnější prostor, kde hrozí nebezpečí 

úrazu, mělo by tu být co nejméně překážek, které se musejí 

překonávat. Pro starší a invalidní osoby je navíc vhodné vybavit 

koupelnu speciálně upravenými předměty a pomůckami.

přívětivá 
koupelna

když si zařizují koupel-
nu mladí lidé, většinou    
o tom, zda bude její po-

užívání zcela bezpečné, příliš 
nepřemýšlejí. Pohodlný a bez-
bariérový provoz však ocení, 
jakmile s nimi začnou koupelnu 
používat malé děti, starší rodiče, 
nebo když jsou například do-
časně odkázáni na chůzi s ber-
lí. Proto je dobré budovat vždy 
bezbariérový interiér a zařídit 
jej tak, aby se dal v případě po-
třeby změnit a doplnit potřeb-
nými pomůckami bez náročných 
stavebních úprav. 
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Vana Floriane (Banya Corporate), 
s těsnicími dvířky a vnitřními integrovanými 

opěrami, 170 x 70 x 60 cm, cena 
64 900 Kč, www.ceske-vany.cz

Sklápěcí sprchové sedátko z řady 
Uniersum (Jika), cena  4 765 Kč, 

www.sanita.cz

Sklopná sestava madel k WC 
(Jika), cena 9 994 Kč, 
www.bagno.cz

Umyvadlo musí být 
v takové výšce, aby 
umožnilo osobě na 
vozíku pohodlné 
používání

Vana Twinline 2 (Artveger), 
180 cm, skleněné dveře výška 
197 cm, protiskluzová úprava, 
skleněný krycí panel (různé 
barvy), cena 177 398 Kč, 
www.keramikasoukup.cz

Starším osobám nebo lidem s omezenou 
pohyblivostí umožní důstojnou koupel 
bez asistence druhé osoby vana 
vybavená dvířky. Větší typy mohou se 
zástěnou nahradit sprchový kout

DVEŘE A PROSTOR
U dveří do koupelny je třeba 

počítat s šířkou, která umožní 
vstup s oporou, na invalidním 
vozíku, nebo v případě nut-
né podpěry i dvěma osobám. 
Minimální šířka by měla být 
80 cm. Dveře se vždy otvírají 
ven, ideál ní jsou posuvné dveře, 
nejlépe typy se stavebním pouz-
drem, které dobře těsní. Pokud 
jsou ve starší zástavbě u dveří 
prahy, je třeba je odstranit.

Koupelna by měla být zaříze-
na tak, aby u všech důležitých 
předmětů zůstal potřebný ma-
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nipulační prostor. Pro takovou 
koupelnu je zapotřebí půdorys 
o rozloze nejméně 2 x 2 metry. 
Ten však zdaleka není ideální. 
Rozhodně tu nezbude místo na 
pračku nebo sušičku a vanu by 
v takovém případě měl nahradit 
sprchový kout. 

U UMYVADLA
Dojem, že běžné umyvadlo 

dobře poslouží všem, je mylný. 
O tom, jaké problémy u něj na 
vozíčkáře číhají, se lze snadno 
přesvědčit. Stačí, když usedne-
te před umyvadlo a pokusíte se 
umýt ruce, obličej nebo vyčistit 
zuby. Pokud bude pod umyva-
dlem skříňka nebo větší sifon, 
nepodaří se vám k němu dosta-
tečně přiblížit. U klasicky tva-
rovaného typu umístěného ve 

Zařizovací předměty ve speciálně zařízené koupelně by
měly být rozmístěné tak, aby okolo každého zůstal
dostatečně velký prostor nutný pro manipulaci
s vozíkem nebo opěrou

Sklápěcí sedátko do sprchového
koutu z řady Nova Pro Bez
Bariér (Kolo) je zhotovené
z antibakteriálního materiálu
8 226 Kč, www.sanitec.cz

Opěrná madla Homelife
z přísavnými talíři
a indikátorem bezpečného
přisátí, cena 199 Kč/ks,
www.tv-product.cz

Vana Azalee (Banya Corporate)
s dvířky a integrovaným sedákem,
130 x 75 x 90 cm, cena 59 992 Kč,
www.ceske-vany.cz
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standardní výšce možná ani ne-
dosáhnete na baterii a při mytí 
se určitě postříkáte vodou. Běž-
ně umístěné umyvadlo zkompli-
kuje hygienu i těm, kteří potře-
bují při chůzi a stání oporu.

Speciálně tvarovaná umy-
vadla pro vozíčkáře jsou mělčí 
a mohou být i ve střední čás-
ti vnější strany zúžena. Tím 
se zkrátí vzdálenost k baterii, 
která by měla mít delší páku 
a ovládání vertikální. Problém 
s manipulací může vyřešit sen-
zorová armatura. Umyvadlo 
je zavěšené tak, aby byla výš-
ka jeho horní hrany 80 cm nad 
podlahou. Sifon je buď zmen-
šený a umístěný těsně u stěny, 
nebo podomítkový. Pro osoby se 
sníženou pohyblivostí je vhod-
nější umyvadlo zapuštěné v des-

ce, která může posloužit i jako 
opěra. Stejnou službu poskyt-
nou madla umístěná po stra-
nách umyvadla.

Existuje také způsob umož-
ňující ovladačem měnit výšku 
umyvadla, takže je pohodlné 
pro různě vysoké osoby. Jde však 
o výrazně nákladnější řešení.

KLOZET A VANA
Nepříjemnost pro handica-

pované osoby představuje také 
běžný klozet, zejména jeho výš-
ka. Vyšší klozet vyhovuje lidem 
s opěrou i starším osobám se 

Vana Twinline 1 (Artveger), 160 cm,
skleněné dveře vysoké 195 cm,
protiskluzová úprava, skleněný krycí
panel (různé barvy), cena 171 590 Kč,
www.keramikasoukup.cz

Vybavení z programu Senior (Sapho), ceny:
umyvadlo s prohlubní usnadňující přístup na vozíku
2 190 Kč, kombiklozet s prodlouženou délkou
(67,2 cm) 5 490 Kč, pevná sklápěcí madla od 740 
do 2 170 Kč, sklápěcí madla od 2 170 Kč, 
www.eshop.sapho.cz
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sníženou pohyblivostí. Pro vozíč-
káře je naopak vhodné umístění 
ve stejné úrovni, jako je sedák 
vozíku, což je přibližně 50 cm. 
Praktičtější jsou závěsné toalety, 
u kterých je možné nastavit indi-
viduální výšku a umožňují snaz-
ší manipulaci s vozíkem. Ve spe-
ciálních řadách nabízejí výrobci 
delší toalety, které jsou pohodl-
nější. U klozetu je třeba pamato-
vat na to, aby měl snadno a vsedě 
dostupný ovladač splachování.

KOUPEL VERSUS SPRCHA
Na koupel ve standardní 

vaně potřebují handicapova-
ní většinou asistenci druhé 

Umyvadlo z řady O.novo Vita má
po stranách integrovaná madla, cena
20 074 Kč, www.keramikasoukup.cz

Pro invalidní osoby je určena kolekce O.novo Vita
(Villeroy & Boch), která obsahuje umyvadlo, klozet
(cena 13 504 Kč), sklápěcí madla, pevná madla, sprchovou
zástěnu a sprchovou vaničku s protiskluzovou vrstvou (cena
23 014 Kč), www.keramikasoukup.cz
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osoby. Proto je nutné vybavit 
koupelnu raději prostornějším 
sprchovým koutem. Vhodný je 
bezbariérový typ s odtokovým 
žlábkem, stejně jako v celé 
koupelně i zde by měla být po-
užita speciálně upravená dlaž-
ba nebo jiný typ protiskluzové 
krytiny. Důležité je vybavení 
sklápěcím sedátkem a spr-
chovou baterií umístěnou tak, 
aby byla z pozice vsedě snadno 
dostupná. Pokud člověk se sní-
ženou pohyblivostí dává před-
nost koupeli ve vaně, může 
si pořídit nákladnější model, 
který je vybavený dvířky. Ně-
které typy mají i rozšířený pro-

stor se zástěnou, takže dobře 
slouží i jako sprchový kout.  

DŮLEŽITÉ DOPLŇKY
Klozet, vana, sprchový kout 

a většinou i umyvadlo by měly 
být vybaveny opěrnými ma-
dly. Vhodné jsou sklápěcí nebo 
otočné typy, které při používá-
ní ostatních osob nepřekážejí. 
Jednoduchou možnost bez ná-
ročnější montáže představují 
mobilní madla s podtlakový-

mi přísavkami. K bezpečnému 
používání koupelny významně 
přispívají termostatické ba-
terie, které urychlují hygienu 
a znemožňují opaření horkou 
vodou. Ke speciálnímu vyba-
vení patří také sklápěcí zrca-
dla, která se dají nastavit po-
dle výšky stojící nebo sedící 
osoby. Pro vozíčkáře je vhodné 
zrcadlo s dálkovým ovládá-
ním. ■

V koupelně pro osobu na
vozíku musí být
vypínače, zásuvky,
opěrná madla
a armatury v dosahové
výšce rukou sedícího,
což je podle normy
60 až 120 cm

Sanitární keramika (Kolo) je vybavena sklopnými
a pevnými madly (Lehnen), cena podle rozměru od
890 do 3 800 Kč, www.sanitec.cz

Bezbariérová keramika
z kolekce Nova Pro Bez
Bariér (Kolo), ceny: umyvadlo
65 cm 3 400 Kč, prodloužený
klozet (70 cm) 2 700 Kč,
www.sanitec.cz
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(Ravak) umocňují jednoduchý styl 
koupelny a dodávají jí příjemnou 
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Když si paní Ester před 

několika lety pořídila byt ve 

stylovém pražském objektu 

z třicátých let minulého 

století, byl už lesk původně 

funkcionalisticky řešeného 

interiéru nenávratně 

pryč. Nejhůř na ni 

zapůsobila koupelna, která 

neodpovídala historii, ale 

ani současnosti.

NejeN pěkNá, 
ale i bezpečNá
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text: libuše lhotská, foto: JARoslAV kViZ

Současnému 
i původnímu stylu 
koupelny vyhovoval 
vzhled bidetu  
z řady lb3, 
cena 8 200 kč, 
www.sanita.cz

U umyvadla je stojánková 
kohoutková baterie ze série loft 
(Roca), cena 8 703 kč, 
www.roca-shop,cz

Z pohledu od vstupu je 
bidet částečně ukrytý za 
umyvadlovou skříňkou

V koupelně se podařilo návrhářce 
skloubit původní funkcionalistický styl 
s moderními prvky poskytujícími 
komfort i bezpečí

Na koupelně se podepsal 
zub času i snah před-
chozích obyvatel, kteří 

ji upravovali v duchu možností 
reálného socialistického trhu. 
Původní stylovou sanitární ke-
ramiku a armatury nahradily 
nezajímavé kusy s pákovými 
bateriemi, bidet byl, patrně coby 
nepoužitelný předmět, odstra-
něn. Na kráse koupelně nepřida-
ly ani světlemodré obklady, kte-
ré bývaly kdysi jednou z mála 
možných alternativ obyčejných 
bílých… Nutná rekonstrukce 
koupelny se stala výzvou ze-
jména pro dceru majitelky paní 
Gab rielu Hronovou, která se 
mimo svou profesi zajímá o inte-
riérové návrhářství a svého ko-
níčka podpořila i studiem školy 
interiérového designu.

PRVní děJstVí
Přestože Gabriela cítila, jak 

by měla koupelna ve funkciona-
listickém objektu vypadat, kon-
frontovala svou vizi s dobovými 

fotografiemi podobně řešených 
interiérů. Do koupelny se tak 
opět vrátily bílé keramické ob-
klady, které nechávají vynik-
nout chromovaným doplňkům, 
a sanitární keramika s kohout-
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kovými armaturami. Krátkou 
vanu nechala návrhářka nahra-
dit pohodlnějším kusem stan-
dardních rozměrů, a aby cel-
kový dojem nekazila potřebná 
police, nechala ve stěně u vany 
zhotovit niku na odkládání hy-
gienických potřeb. Ústupkem 
potřebám moderní doby se sta-
la jednoduše tvarovaná skříň-
ka se zapuštěným umyvadlem 
a bodová světla zabudovaná do 
sádrokartonového podhledu. 

Na původní místo se do kou-
pelny vrátil také bidet, který je 
z pohledu od vstupu částečně 
ukryt za umyvadlovou skříňkou. 
Prostorově omezenou koupelnu 
opticky zvětšilo velké zrcadlo 
umístěné nad umyvadlem. 

Znovu, ale rychle
S nově zařízenou koupelnou 

byla majitelka náramně spo-
kojená až do okamžiku, kdy se 
u ní objevily problémy s kyčel-

K uzavření atypického koutu 
použila návrhářka zástěnu 
Briliant (Ravak) s úpravou 
proti usazování nečistot, 
která vyhověla i svým 
minimalistickým 
provedením, www.ravak.cz

K pohodlné a bezpečné hygieně 
přispívá sklápěcí sedátko ovo (Ravak) 
a protiskluzová dlažba object (Rako), 
cena od 279 Kč/m2,  www.rako.cz, 
www.ravak.cz

Komfort i bezpečnost 
sprchování zajišťuje 
termostatická baterie 
a sprchový set croma 
(Hansgrohe), cena 
8 833 Kč, 
www.siko.cz 

ním kloubem, které časem vy-
ústily v nutnost operace. Zača-
lo být jasné, že se pro ni vana 
stane nepohodlnou. Na pomoc 
opět přispěchala dcera Gábi-
na, která se rozhodla pro nové 
bezbariérové řešení. Musela 
však jednat rychle. Zatímco 
byla maminka v nemocnici, 
nechala odstranit vanu a na 
jejím místě zhotovit prostorný 
sprchový kout, jehož bezpečí 
zvyšuje protiskluzová dlažba 

se zabudovaným odtokovým 
žlabem. Kout uzavírají široké 
atypické dveře z řady Briliant 
z bezpečnostního 8mm skla 
značky Ravak. Komfort a bez-
pečí zajišťuje sklápěcí sedát-
ko Ovo, protiskluzová dlažba 
Object (Rako) a termostatická 
sprchová baterie Croma s hla-
vovou a ruční sprchou. S novým 
sprchovým koutem se pro paní 
domu stala funkcionalistická 
koupelna opět plně funkční. ■
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Topné rohože Ecofloor se dodávají 
s příkonem 80, 100, 150 a 160 W/m², 
cena od 576 Kč/m², www.fenixgroup.cz
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Topení

Stará moudrost praví, že nohy mají být v teple. Tohoto komfortu 

se dá docílit například tak, že si do bačkor navlékneme ještě tlusté 

ponožky. Takové vybavení je ale v koupelně dost nepraktické. 

Příjemné sálavé teplo, při kterém se zahřejou i nohy, zajistí 

podlahové topení. 

Pěkně od 
Podlahy

Moderní systém elek-
trického velkoploš-
ného podlahového 

vytápění umožňují topné fólie 
Ecofilm a topné kabely a roho-
že Ecofloor české značky Fenix. 
Fólie se používají u lamináto-
vých podlah, v koupelnách se 
více využívají rohože nebo ka-
bely. O tom, který ze dvou prvků 
je vhodnější, rozhoduje členitost 
koupelnové podlahy. Jednodušší 
a méně pracný způsob instalace 
v rovných plochách poskytuje 
topná rohož. Kdo chce mít vytá-

www.ecofloor.cz

>> podlaha inspirovaná sluncem <<

Topné rohože
ECOFLOOR

jsou určené jako hlavní zdroj vytápění nebo jen jako kom-
fortní vyhřívání. Hodí se pod keramickou dlažbu, koberec
i linoleum. Nízké náklady, snadná instalace a maximální
uživatelský komfort vítězí nad jinými topnými systémy po všech
stránkách...
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KONTAKT:

www.fenixgroup.cz

text: libuše lhOTsKá, foto: Archiv

Podlahové topení se běžně instaluje 
v nových objektech, do koupelny jej ale 
můžete pořídit i dodatečně bez 
náročných stavebních úprav. 

pěnou celou podlahu a do pro-
storu vyčnívá nějaký zařizovací 
předmět, jako je například vana 
nebo sprchový kout, použije 
topný kabel, který umožňuje 
kopírovat zastavěnou část.

DOplňKOvé řešeNí
Příjemně teplou podlahou lze 

dodatečně zajistit i v koupelně, 
která je sice dostatečně vytá-
pěná radiátorem, ale podlaha 
zůstává nepříjemně chladná. 
V takovém případě je možné ji 
zateplit topnými kabely, které se 
instalují do flexibilního tmelu 
pod dlažbou. K tomuto zatep-
lení stačí příkon do 160 W/m2  
a není zapotřebí termostat. 
K doplňkovému vytápění (ma-
ximálně 3 hodiny vcelku) lze 
použít i topnou rohož s izolační 
deskou. Podlahová sonda s ter-

inzerce

www.ecofloor.cz

>> podlaha inspirovaná sluncem <<

Topné rohože
ECOFLOOR

jsou určené jako hlavní zdroj vytápění nebo jen jako kom-
fortní vyhřívání. Hodí se pod keramickou dlažbu, koberec
i linoleum. Nízké náklady, snadná instalace a maximální
uživatelský komfort vítězí nad jinými topnými systémy po všech
stránkách...

muj dum3 228x145 flor:Sestava 1  2.2.2015  11:20  Stránka 1

mostatem je ale nutná u lami-
nátových podlah s topnou fólií, 
protože tu teplota nesmí pře-
kročit hranici 28 oC.

Kromě toho, že podlahové 
topení vyhřeje rychle koupel-
nu, zajistí v ní i příjemnější 
klima než běžný radiátor. Proč? 
Zatímco většina topidel (s vý-
jimkou infračervených) ohřívá 
vzduch, od kterého se následně 
ohřívají předměty, sálavé teplo 
se akumuluje v předmětech, od 
kterých se sekundárně ohřívá 
vzduch. Při sálavém vytápění 
nedochází k cirkulaci vzdu-
chu, teplo v místnosti je rov-
noměrně rozložené, zlepšuje se 
teplený komfort a místnost stačí 
vytápět na nižší teplotu.    ■

Chladné dlaždice se stanou 
s podlahovým topením příjemné i pro 
bosé nohy, kalibrovaná dlažba a spirit 
(Rako), cena 699 Kč/m2
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Ve Víru spa
Vedle masážních sprch, hydromasážních van, parních boxů a saun se 

v domácnostech začalo objevovat také spa – speciální zařízení osazené 

vířivými systémy. Domácí spa se využívá k individuální i kolektivní 

relaxaci. Podobně jako jídelní stůl poskytuje příjemný prostor pro 

rodinnou konverzaci.  

domácí lázně

48      

text: libuše lhotská, foto: archiv

spa představuje jakýsi 
mezistupeň mezi masáž-
ní vanou a bazénem. Na 

rozdíl od běžné vany se však ne-
používá k hygieně, ale výhradně 
k relaxačním účelům. Voda se 
ze spa nevypouští a udržuje se 
podobně jako v bazénu. Klasic-
ké spa neslouží k plavání, zají-
mavou alternativu však nabízí 
speciálně upravené swim spa. 

model Profile (Jacuzzi), kapacita 
5–6 osob (1 lehátko + sedátka), funkce 
Instant clear (speciální čisticí program 
vhodný po použití více osob), v exkluzivní 
výbavě i hi-fi a dálkové ovládání, cena od 
619 000 kč, www.albixon.cz 
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TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Protože spa poskytuje možnost 
kolektivní relaxace, je v mo-
derním životním stylu vnímáno 
i jako druh zábavy. 

NASTOLENÍ HARMONIE
Kromě vířivých bazénků se 

výraz spa používá také k ozna-
čení kompletní relaxační péče, 
která zahrnuje ozdravný pobyt 
v lázních, u moře, bylinné či ba-

Spa H 775 (Hydropool), kapacita 6–7 osob, dnové sání (umožní 
přefi ltrovat vodu za 15 minut), volitelná výbava, cena od 373 400 Kč, 
www.canadiana.cz

Model Daphne (Brilix), kapacita 5 osob (4 sedátka, 1 lehátko), 
45 masážních trysek, cena 215 380 Kč, www.albixon.cz
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henní zábaly a další fyziotera-
peutické působení. Jde o zkrat-
ku latinského Sanitas per Aqua, 
což v doslovném překladu zna-
mená – zdraví skrze vodu. Hlav-
ním cílem je nastolení harmonie 
zdravého těla a duševní rov-
nováhy. Aby bylo možné tento 
princip naplnit, je potřeba pů-
sobit komplexně na tělo, vjemy 
a pocity. Historicky tato praxe 

vychází ze základů asijského 
učení o zdraví a ze starodávné 
antické koupelové léčby. Opí-
rá se o poznatky termoterapie, 
hydroterapie, balneoterapie 
i zkušenosti léčitelství různých 
kultur.

Pro dva i Pro sedm
Spa se dělí podle konstrukce 

a zabudování na typy pro ve-

řejný sektor a pro domácnosti. 
Profesionální spa mají složitěj-
ší technické zázemí a jejich in-
stalace je komplikovanější.  Na 
rozdíl od domácích modelů mají 
větší typy využívané v hotelích, 
lázeňských zařízeních a cent-
rech wellness po obvodu kon-
strukce odtokový kanál, kterým 
cirkuluje voda přes filtrační za-
řízení a kompenzační nádobu. 
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Spa HP13 (Hydropool), model 670, 
kapacita 5–6 osob, 213 x 213 x 
99 cm, dnové sání (umožní 
přefi ltrovat vodu za 15 minut), 
kartušová fi ltrace, cena 
299 625 Kč, www.canadiana.cz

Model Persea (Usspa), kapacita 
5 osob (2 lehátka, 2 hluboká křesílka, 
1 sedátko), cena v plné výbavě, 
včetně dopravy, instalace, 
zprovoznění a záručního servisu 
344 900 Kč, www.usspa.cz

Perličková lázeň působí na 
povrchovou tkáň těla jako jemná 
poklepová masáž, regeneruje 
pokožku, blahodárně ovlivňuje 
krevní tlak i činnost lymfatického 
systému 

Model Cita Spa (Jacuzzi), 
kapacita 2 osoby (2 lehátka), 
160 x 150 x 75, cena 
299 000 Kč, www.albixon.cz IN

Z
E
R
C
E

www.plastbrno.cz | www.zlab.cz

KOUPELNOVÉ
PLASTOVÉ
A NEREZOVÉ
ŽLABY

LET 
ZÁRUKA10

Tradiční český výrobce.

K dostání u vybraných 
velkoobchodních partnerů.

inzerce_Svet_koupelen_62x295_1403:pb_inzer
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Veškeré technické zařízení 
domácích spa je zabudované 
pod skořepinou bazénku, což 
umožňuje snadnou montáž. Vy-
rábějí se v různých velikostech 
vhodných pro tři a více osob. 
Základem je tvarovaná akry-
látová skořepina. Kapacita je 
dána jejím rozměrem a počtem 
sedátek. Jednotlivé typy se liší 
členěním vnitřního prostoru, 
které poskytuje různé možnos-
ti poloh. U každého „sedátka“ 
jsou umístěné trysky tak, aby 
pokryly jednotlivé partie těla. 
Skořepina je usazena v kabine-

Hydromasážní systémy nabízejí různé typy 
masáží od relaxační a sportovní až po 
speciální šampaňskou, jejíž drobné 
bublinky ulpívají na pokožce a okysličují ji 

Spa Kassiopea (Brilix), 
kapacita 6 osob, 210 x 210 x 
92 cm, polovina trysek je 
s osvětlením, cena 
297 980 Kč, 
www.albixon.cz

Dvoustupňové schůdky ke spa, 
cena 6 555 Kč, www.usspa.cz

Stylový věšák 
vhodný ke spa, 
cena 3 003 Kč, 
www.usspa.cz
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tu, který bývá často z masivu, 
důležitou součástí je termokryt, 
který chrání hladinu vody před 
nečistotami a zamezuje energe-
tickým ztrátám. Voda ve spa se 
průběžně dohřívá na požadova-
nou teplotu. Optimální teplota 
pro hydroterapii je 37 až 39 °C. 
Čistotu vody zajišťuje filtrační 

Spa H1038 
(Hydropool), kapacita 
8–10 osob, 236 x 302 x 
99 cm, dnové sání 
(umožní přefi ltrovat vodu 
za 15 minut), kartušová 
fi ltrace, volitelná výbava 
cena od 508 072 Kč, 
www.canadiana.cz

Spa Serenity (Hydropool), 
kapacita 4–5 osob, 202 x 
202 x 89 cm (typ s 30 nebo 
40 tryskami),  kartušová fi ltrace, 
volitelná výbava, cena od 
188 250 Kč, www.canadiana.cz
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systém, požitek lázně umocňuje 
ozonizace.

Dalšími přídavnými prvky 
jsou schůdky, lavičky, z hygie-
nických důvodů je důležitým 
doplňkem přenosná či pevná 
tyčová sprcha. Součástí spa je 
ovladač, kterým se nastavují 
masážní režimy.  ■

Spa Kleopatra (Brilix), 
kapacita 5–6 osob, 220 x 
220 x 96 cm, cena 
336 380 Kč, www.albixon.cz

Spa Unique (Jacuzzi), kapacita 
3 osoby (1 lehátko, 2 sedátka), 
190 x 150 x 80 cm, termokryt 
je možné přetvořit na lehátko, 
cena od 343 000 Kč, 
www.albixon.cz

www.sapho.cz

KOUPELNY 
OD ČESKÉHO
VÝROBCE

Sapho je značka koupelnového vybavení, působící 
na českém trhu již od roku 1990. Vyrábí a nabízí 
vše, co potřebujete do Vaší koupelny. 
Napište si o nový katalog pro rok 2015.

Italský výrobce designové sanitární 
keramiky GSI představuje sérii PURA, 
vyznačující se elegancí, která obratně 
kombinuje přímky a ladné křivky.
Série je opatřena novou keramickou 
glazurou extraglaze®, která se apli-
kuje na produkty již během výrobního 
cyklu před vypálením, čímž je zaručen 
její trvalý účinek.
Extraglaze® dodává keramice do-
konale hladký povrch, vysoký lesk 
a  ochranu proti vápenným usazeni-
nám. Zůstává tak zářivě bílá a déle 
čistá.

Výhradní zastoupení GSI.
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Časy, kdy se 
domácí spa 
instalovala do 
koupelen nebo 
sklepních 
místností, jsou už 
pryč. Pokud si 
někdo pořídí spa 
do interiéru, 
umístí je spíš do 
relaxačního 
prostoru, který 
nabízí více 
možností 
odpočinku 

Sapa Draco, kapacita 4 osoby 
(2 lehátka, 2 sedátka), 179 x 208 x 
78 cm, cena kompletu (v plné 
výbavě včetně dopravy, instalace, 
zprovoznění a záručního servisu) 
314 900 Kč, www.usspa.cz

inzerce

www.sapho.cz

KOUPELNY 
OD ČESKÉHO
VÝROBCE

Sapho je značka koupelnového vybavení, působící 
na českém trhu již od roku 1990. Vyrábí a nabízí 
vše, co potřebujete do Vaší koupelny. 
Napište si o nový katalog pro rok 2015.

Italský výrobce designové sanitární 
keramiky GSI představuje sérii PURA, 
vyznačující se elegancí, která obratně 
kombinuje přímky a ladné křivky.
Série je opatřena novou keramickou 
glazurou extraglaze®, která se apli-
kuje na produkty již během výrobního 
cyklu před vypálením, čímž je zaručen 
její trvalý účinek.
Extraglaze® dodává keramice do-
konale hladký povrch, vysoký lesk 
a  ochranu proti vápenným usazeni-
nám. Zůstává tak zářivě bílá a déle 
čistá.

Výhradní zastoupení GSI.
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Jak se 
sochá spa
Na první pohled obyčejný bazének 

s vytvarovanými sedátky a lehátky. Teprve když 

se ponoříme a zaujmeme v nich určitou polohu, 

zjistíme, zda jsou pohodlná a zda proud vody 

z masážních trysek dopadá přesně tam, kam má… 

O domácích spa jsme si povídali s akademickým 

sochařem Petrem Slaninou, designérem společnosti 

Usspa.

Swim spa umožňuje kromě 
relaxace s masáží i plavání, 
model XL, 550 x 250 x 
134 cm, cena 654 900 Kč, 
www.usspa.cz

56      

rozhovor

Laika u spa nejprve zaujme cel-
kový tvar a provedení opláštění. 
To ale zdaleka není vše, co de-
signér musí u takového zařízení 
vyřešit…

Celkový vzhled je zcela určitě 
jedním ze zásadních paramet-
rů při tvorbě nového produktu. 
Vzhled totiž prodává. To, co laik 
většinou na první pohled nevidí, 
je funkčnost. Jde o ergonomii 

a zároveň zohlednění fyzikál-
ních vlastností vody. Cílem je 
vytvořit maximálně pohodlný 
tvar jednotlivých míst s ohle-
dem na skutečnost, že vztlak 
vody zásadním způsobem ovliv-
ňuje výsledný komfort každého 
místa. Zároveň je třeba zajistit 
konstrukční a technologické po-
žadavky, jako je samonosnost, 
tvarová stálost skořepiny nebo 

zohlednění technologických li-
mitů při výrobě skořepiny, ale 
také optimální proudění vody 
pro maximální účinnost filtrace,  
a tedy bezstarostnější údržbu. 
Skloubení všech požadavků na 
výsledný tvar je nakonec vždy 
tou největší výzvou. Kromě sko-
řepiny je ale třeba řešit i další 
jednotlivé části, a to od výběru 
trysek a vytvoření jejich smys-
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■  Akademický sochař Petr Slanina, 
SUPŠ Uherské Hradiště, VŠUP 
Zlín – tvarování strojů a nástrojů, 
praxe v Německu u společnosti 
vyrábějící pro Mercedes Benz, 
práce na zakázkách pro výrobce 
textilních strojů Rieter Elitex 
a tvorba modelů pro společnosti 
jako například ČKD. Od roku 1998 
je návrhářem společnosti Usspa.

■  Je držitelem několika ocenění 
za jednotlivé produkty 
z mezinárodních a zahraničních 
veletrhů pro Usspa. 

PETR SLANINA

www.modernibyt.cz    57      

Značka Usspa nabízí speciální řadu Happy 
Spa Color, ve které je možné kombinovat 
spa s různými barevnými doplňky, cena 
závisí na typu a velikosti bazénku

luplných sestav až po volbu ka-
binetu, u kterého je opět kromě 
vzhledu a funkce třeba zajistit 
přístup k technologii a způsob 
jeho zakrytí.  

Jde o složité zařízení. Jak postu-
pujete při navrhování? Zhotovu-
jete nejprve miniaturní maketu , 
nebo pracuje v reálných roz-
měrech?

Vždy se začíná nejprve ručně 
vytvořenými skicami, které vy-
cházejí z dosavadní zkušenosti 
a nových požadavků na kon-
krétní produkt. Následuje tvor-
ba prvních modelů v menším 
měřítku a pak se vytvoří model 
ve skutečné velikosti. Zde se 
již uplatňují i aktuální moder-
ní technologie. Přesto je vždy 
nutné každý produkt prakticky 
ručně „vysochat“ do jeho finál-
ní podoby. Bez možnosti „osa-
hání si“ každého tvaru, used-
nutí do modelu a mnoha dalších 
kroků nelze navrhnout precizní 
produkt.

U hydromasážních zařízení je 
důležité, aby vyhovovala různě 

velkým osobám. U sprchových 
panelů to lze vyřešit možností 
výškového nastavení. Jak se ten-
to požadavek zajišťuje u spa?

Obecně tuto problemati-
ku řeší vytváření více různých 
míst v každé vířivce. Čím větší 
model, tím je samozřejmě větší 
variabilita. Protože se u kaž-
dého místa musí počítat s uži-
vateli různého vzrůstu, hledá 
se určité rozměrové optimum. 
Podstatná je různorodost pozic 
v každém spa zaručující všem 
komfort tak, aby si každý mohl 
najít alespoň jedno místo, které 
mu bude dokonale vyhovovat. 
Řada výrobců si však s tímto 
problémem hlavu příliš neláme. 
Výsledkem jsou pak často oso-
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rozhovor

vě souměrné vířivky s větším 
množstvím naprosto stejných 
pozic. V tomto ohledu jsme na-
víc přinesli několik unikátních 
řešení, jako jsou například pa-
tentované prodlužovací sedáky 
v luxusním modelu Solitaire, 
a další unikátní novinky, které 
představíme letos na jaře. 

Jaké materiály se na výrobu spa 
používají?

Skořepina se vyrábí ze spe-
cifického akrylátu, který je 
přímo určen k výrobě venkov-
ních vířivek. Následuje zpevně-
ní laminací, nanesení PU pěny 
pro maximální izolaci samotné 
skořepiny. Pro celou výrobu ví-
řivky se pak používají materiály 
napříč celým spektrem, od plas-
tů, dřeva až po vysoce kvalitní 
nerez.

Předpokládejme, že máte zadání 
navrhnout spa pro 3 osoby. Jaké 
jsou v současnosti priority? Aby 

bylo zařízení co nejmenší nebo 
naopak prostorné?

Spa pro 3 osoby (tedy se 
4 místy) je relativně menší pro-
dukt. Přesto i malé provedení 
může nabídnout příjemný po-
cit z vnitřního prostoru a po-
hodlí. Spíš než vnitřní dispo-
zice a kapacita však bývá pro 
uživatele limitem vnější roz-
měr s ohledem na místo a způ-
sob instalace. 

S jak velkým prostorem je třeba 
počítat pro spa vhodné pro tři 
osoby?

V zásadě bych doporučil 
středně velký model, to zna-
mená vnější rozměr zhruba 2 x 
2  metry. Spa pro tři osoby by 
mělo mít alespoň 4 pozice. Po-
kud si totiž pobyt v něm chcete 
opravdu vychutnávat, je třeba 
střídat jednotlivé pozice. Kaž-
dé místo má jinou sestavu try-
sek pro jiné partie těla a tepr-
ve jejich vzájemnou kombinací 

Spa Persea, 5 míst (2 lehátka, 1 hluboké křesílko, 1 sedátko),  
194 x 210 x 78 cm, cena 344 900 Kč, www.usspa.cz

Spa Orion, průměr 233 cm, 6 míst (1 lehátko, 4 hluboká 
křesílka, 1 sedátko + vkleče masáž přední strany stehen), 
cena kompletu (v plné výbavě včetně dopravy, instalace, 
zprovoznění a záručního servisu) 396 900 Kč, 
www.usspa.cz
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dosáhnete optimální terapie. 
Pokud jsou ve spa se třemi pozi-
cemi tři dospělí lidé, není doko-
nalá relaxace reálná.

Pro společnost USSPA pracujete 
už od roku 1998. Jak se za tu dobu 
změnila podoba spa? 

V našem případě celkem zá-
sadně. Je to stejné, jako když 
porovnáte nový automobil s mo-
delem vyrobeným před dvaceti 
lety. Ovšem ne každý výrobce se 
věnuje inovacím tak jako my.  

Jaké funkce nabízí moderní spa?
Z našeho pohledu musí být 

především maximálně pohodlné 
a umožňovat variabilní pozice. 
Samozřejmostí jsou nové způ-
soby ovládání, které respektují 
aktuální trendy v technolo- 
giích. Cílem je také dosáhnout 
co nejmenších provozních ná-
kladů a maximálně jednoduché 
údržby.

Jak je užívání  spa v domá-
cích podmínkách energeticky 
náročné?

Průměrné měsíční náklady 
středně velkého spa v interié-
ru představují přibližně 400 až 

500 a v exteriéru cca 700 Kč. 
Pochopitelně je ovlivňují indivi-
duální faktory, jako je nastavení 
teploty vody, umístění, okolní 
teplota a frekvence používání.

Relaxace formou spa u nás za-
tím nemá příliš dlouhou tradici. 
Myslíte, že se toto zařízení stane 
běžnější součástí českých do-
mácností?  

Spa je ideálním produktem 
do našich klimatických podmí-
nek. Zatím si více lidí pořizuje 
spíš zahradní bazén. Mimo jiné 
proto, že se jeho cena zdá na 
začátku relativně nízká. Pak se 
ale ukáže, že nešlo o cenu kom-
pletního zařízení, a to nemluvím 
o následné spotřebě. Naopak 
u našich spa se jedná o hotové 
zařízení, ve kterém je vše prove-
deno na míru produktu samot-
nému. A navíc – spa není třeba 
zazimovávat, je to zařízení, kte-
ré slouží celý rok. ■

Dřevěný stolek, cena 4 447 Kč, 
www.usspa.cz

Relaxační lehátko, cena 
10 941 Kč, www.usspa.cz

Spa Persea, 5 míst (2 lehátka, 
1 hluboké křesílko, 1 sedátko), 194 x 
210 x 78 cm, cena 344 900 Kč, 
www.usspa.cz
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Kombi klozet Concept Cube (concept), kapotovaný, 
s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, mísa ze 
slinutého keramického střepu, cena 5 885 Kč, keramická 
nádržka (6 l), cena 4 035 Kč, www.koupelny-ptacek.cz

Wc mísa kombi Nexo Compact 
(laufen), série nexo, hluboké 
splachování a Vario odpad. Ten 
umožňuje spodní, zadní nebo šikmé 
připojení odpadu. Označení compact 
znamená zkrácenou délku Wc mísy 
na 61,5 cm, proto je vhodný i do 
malých prostorů, cena (Wc nádrž 
a sedátko nejsou součástí výrobku) 
2 690 Kč, www.siko.cz

Vybrat praktické a elegantní zařízení 

toalety není sice věc složitá, ale tak 

jednoduché to zase není. Vzhledem 

k tomu, že kupujeme předmět 

dlouhodobé spotřeby, je třeba si vše 

důkladně promyslet, zvláště jsme-li 

omezeni několika faktory – velikostí 

místnosti, jak jsou vedeny odpady 

i našimi požadavky.

Jaké 
zvolit WC

kvalitní vybavení by mělo 
být komfortní, hygienic-
ké a odpovídat vkusu 

majitele. Pokud nemáte v plánu 
pustit se do celkové nákladné 
rekonstrukce a chcete WC míst-
nost jen lehce zrekonstruovat 
a vyměnit dosluhující sanitární 
zařízení za nové, pak vhodným 
řešením je volba WC kombi. Jeho 
instalace, kdy není nutné cokoliv 
zasekávat do zdi, je časově, tech-
nologicky a nakonec i finančně 
podstatně méně náročná.  Při 
výběru nového hygienického 
zařízení je ovšem třeba pama-
tovat na umístění odpadu a pří-
vodu vody. Musíte totiž vědět, 
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TEXT: KVĚTUŠE SAJNEROVÁ, FOTO: ARCHIV

Kombi klozet Tigo (Jika) s délkou pouhých 62 cm 
je ideálním řešením pro malé koupelny. Je 
vybaven odpadem Vario, který umožňuje variabilní 
napojení. Jeho plná kapotáž pak usnadňuje 
údržbu okolních prostor, cena mísy 3 065 Kč, 
www.koupelny-ptacek.cz

WC mísa kombi  Cento (Kerasan), 36 x 40 x
62 cm, spodní/zadní odpad, pro instalaci je nutné 
přikoupit šrouby a L profi ly pro upevnění WC do 
podlahy a speciální sedátko, cena mísy 
8 690 Kč, www.sapho.cz

WC mísa kombi Ego (Kerasan), 36 x 43 x 
60 cm, spodní/zadní odpad, pro instalaci je 
nutné přikoupit šrouby a L profi ly pro upevnění 
WC do podlahy, dodává se bez sedátka, 
cena mísy 9 790 Kč, www.sapho.cz

Pro umístění do rohu je 
určena WC mísa kombi série 
Connect Space (Ideal 
Standard), vybavena je 
hlubokým splachováním, 
zadním odpadem (i ve 
variantě pro seniory a obézní 
osoby), cena (WC nádrž 
a sedátko nejsou součástí 
výrobku) 4 175 Kč, 
www.siko.cz

zda máte připojení na odpad tzv. 
spodní (svislý), zadní (vodorovný, 
do stěny) nebo šikmý do rohu. 
I když už nyní existují i typy 
s tzv. vario odpadem, kdy pomocí 
kolena můžete zvolit libovolnou 
variantu odpadu.

Dalším důležitým krokem je, 
pro jaký typ klozetové mísy se 
rozhodnete. K dispozici máte 
dva způsoby splachování – tzv. 
hluboké, které je velice praktic-
ké, neboť odpad padá přímo do 
zavodněné části toaletní mísy, 
a tzv. ploché. To je již méně uží-
vanou variantou. Nejčastěji se 
s ním setkáváme v nemocnič-
ních provozech, ale je také vy-
hovující pro uživatele se zdra-
votními problémy. 

Neméně důležitý je správ-
ný výběr vhodné toaletní mísy. 
Měli bychom volit takovou, jejíž 
splachovací systém je opravdu 

promyšlený, tzn. při spuštění 
proud vody opláchne co největší 
část plochy, všechna místa jsou 
dobře dostupná, což usnadňuje 
údržbu. Tato podmínka je důle-
žitá i proto, že dnes jsou téměř 
všechny systémy vybaveny tzv. 
dvojím splachováním – normál-
ním a se sníženým množstvím 
vody.

Stejnou pozornost bychom 
měli věnovat i výběru sedátka.■
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Nadčasový vzhled, možnost zařídit i malý koupelnový interiér, aniž 

by tratil na komfortu, standardní i atypické zařizovací předměty, 

možnosti decentních barevných kombinací – to vše nabízí kolekce 

Reach, kterou pro značku Kohler navrhl designér Bruno Chenesseau. 

Na českém trhu ji nabízí společnost Koupelny Ptáček.

Do prostoru 
i Do koutu

kompletní řada Reach 
poskytuje možnost zaří-
dit celou koupelnu sty-

lově vyladěnými prvky včetně 
armatur a doplňků. Typickým 
prvkem sanitární keramiky jsou 
přímé linie s jemně zaoblenými 
rohy. V nabídce řady je několik 
různě velkých umyvadel, kte-
ré lze zavěsit nebo zapustit do 
umyvadlových skříněk. Společ-
ným prvkem umyvadel a dvoj- 
umyvadel je dostatečně hlubo-
ká obdélníková mísa s různě 
širokými odkládacími prostory. 
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Závěsné umyvadlo 
s postranním věšákem na 
ručník a designovým 
sifonem, 70 x 50 cm, 
cena 6 657 kč 

Menší typ umyvadlové 
skříňky, cena 14 880 kč, 
umyvadlo, vysoká skříňka 
se zrcadlem 11 453 kč

Dvojumyvadlo 120 x 
50 cm, cena 12 500 kč, 
zrcadlo s LeD osvětlením 
12 x 2 x 65 cm, cena 
13 743 kč 

Kolekce Reach umožňuje zařídit velkoryse řešenou 
koupelnu i prostorově omezený interiér tak, aby tu bylo vše 
potřebné. Nábytek je vybavený výsuvnými zásuvkami nebo 
uzavřenými poličkami

Pro hostinské pokoje a oddělené 
toalety je určeno několik umý-
vátek. 

Rozmanité šířce umyvadel 
jsou přizpůsobené velikosti 
umyvadlových skříněk a zr-
cadel. Skříňky jsou vybavené 
různě uspořádanými výsuvy 
nebo uzavřenými poličkami. 
Samozřejmostí jsou mechanis-
my zajišťující pozvolné zavírání 
zásuvek i dvířek. Další úložné 
prostory poskytují vysoké zá-
věsné skříňky, jejichž dvířka 
mohou být opatřena velkým 
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součástí skříňky 
může být oddělený 
výsuvný kontejner, 
čelní stěnu lze 
osadit zrcadlem

Závěsný klozet, 54 x 36,5 cm, cena 
3 856 Kč, sedátko s mechanismem 
zpomaleného sklápění 2 232 Kč, 
bidet 3 906 Kč

Zásuvky skříněk je 
možné vybavit 
přehlednými 
organizéry, košíky 
nebo zásuvkou 
v zásuvce

zrcadlem. Nábytek se vyrábí 
v bílé, světle nebo antracitově 
šedé barvě a také v provedení 
bělený či tmavý dub. 

Sanitární keramiku doplňují 
klozety ve stojacím i závěsném 
provedení. V základní nabíd-
ce jsou i tři typy van, prostorný 
sprchový kout, umyvadlová, va-
nová, sprchová a bidetová bate-
rie.

Speciální řešení
Řada Reach je zajímavá také 

tím, že poskytuje možnost zaří-
zení malých nebo hostinských 
koupelen. Prostorově úsporné 
řešení poskytuje například ro-
hové umyvadlo ve tvaru čtvrt-
kruhu s hloubkou 50 cm nebo 
rohový kombiklozet s atypicky 
tvarovanou nádrží i běžný klo-
zet s hloubkou pouhých 48,5 cm. 
Majitelé menších koupelen oce-
ní rohovou vanu, která má na 
rozdíl od mnoha rohových mo-
delů jednoduchý tvar, takže se 
hodí i do minimalisticky řeše-
ného interiéru. Ke všem typům 
van je určená skleněná zástěna 

Klozety mají dvojčinné 
úsporné splachování se 
spotřebou 2,6 l nebo 4 l 

vody. Sedátka jsou 
vybavena mechanismem 

pomalého sklápění
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Rohová vana, materiál 
akrylát, cena 25 376 Kč

Vana 180 x 80 cm, cena 
18 261 Kč, skleněná 
zástěna s integrovaným 
věšákem 12 211 Kč

Závěsné umyvadlo 80 x 
50 cm s věšákem na 
ručník, cena 9 630 Kč

Stylově čistý 
a jednoduchý 
tvar rohové vany 
se hodí i do 
puristicky 
zařízeného 
interiéru. Skleněná 
vanová zástěna je 
vybavená 
integrovaným 
držákem na ručníky

zhotovená z 6mm bezpečnostní-
ho skla.

Slovo návrháře
V souvislosti s představe-

ním kolekce Reach se její ná-
vrhář Bruno Chenesseau snažil 
upozornit také na ekologické 
hledisko, které se při návrzích 
a výrobě důsledně uplatňova-
lo. „Na výrobu nábytku značka 
Kohler používá pouze materiály 
z obnovitelných zdrojů, k osvět-

lení využívá LED svítidla a ba-
terie jsou vybavené omezovači 
průtoku vody,“ říká. „Myslím, 
že se v koupelnách budou stále 
více uplatňovat hlavně materiá- 
ly, jako je dřevo, kámen a ocel. 
V době, kdy jsme všichni obklo-
peni multifunkčními a chytrými 
přístroji, toužíme po intimním 
prostředí koupelny, kde se mů-
žeme vrátit například k obyčej-
né radosti z tekoucí vody připo-
mínající pramen řeky.“ ■
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Zásuvkový díl z kolekce Esperanto (Rexa 
Design) v provedení matný lak, odstín Fango, 
288 x 52 x 24 cm, umyvadlo D/taglio, 
carrarský mramor, 192 x 50 x 12 cm, cena 
na vyžádání, www.styleit2.com

Keramický obklad dokonale imitující 
mramor z kolekce Marmi 
Maximum, vzor Calacatta Statutario 
Maximum (Graniti Fiandre),  absolutní 
bílá s decentním šedým žilkováním, 
formát 100 x 100 cm, cena od 
2 976 Kč/m², www.siko.cz

Série Glamour (Rako) tvořená 
bílými lesklými a matnými 
obkládačkami v designu přírodního 
mramoru. Základ doplňují dva typy 
originálních dekorací v moderním 
provedení s celoplošným listrovým 
dekorem a v tradičním provedení 
– psaníčka, formát 30 x 60 cm, 
ceny: 599 Kč/m², 799 Kč/m², 
dekor 499 Kč/ks, www.rako.cz

Volně stojící umyvadlo 
Monolite z kolekce 
Accademia (Teuco), mramor 
Grey Stone, 60 x 48 x 85 cm, 
cena 484 000 Kč, 
www.designbath.cz

Vana v kombinaci 
dřeva a křemene, kterou 
pro milánské trienále 
v rámci konceptu Islands 
vytvořila ve spolupráci 
s designérským 
studiem Raw Edges 
značka Caesarstone, 
cena na dotaz, 
www.caesarstone.com

Mramor se do koupelen vrací ve velkém 

stylu. Nejčastěji na sebe bere podobu 

velkoformátových obkladů, které jsou 

často jen jeho dokonalými keramickými 

imitacemi. Tu a tam se s ním ale setkáte i ve 

formě ryze moderních objektů. 

NÁVRAT 
MRAMORU
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Obklad z kolekce Timeless Marble Slimtech 5plus (Lea 
Ceramiche) používá tradiční design přírodního mramoru, travertinu 
a dalších přírodních kamenů v leštěném provedení, materiál Slimtech 
je slinutá keramika vhodná i pro použití ve veřejném prostoru, síla jen 
5 mm, dlaždice je podlepená sklolaminátovou síťovinou, která výrazně 
zvyšuje pevnost, pružnost a celkovou odolnost, formáty 50 x 150 cm, 100 x 
100 cm, 300 x 100 cm, cena formátu 300 x 100 cm v matném provedení 
2 675 Kč/m², v lesklém provedení 4 815 Kč/m², www.farline.cz

Mramorové umyvadlo Bowl N° 5 
(Kreoo), Ø 50 cm, v. 16 cm, cena 
56 840 Kč včetně mramorového 
tácu, www.inspirointeriery.cz

Sušák Heatty (Clique) s integrovaným 
elektrickým ventilátorem, design Claudio 
Larcher, kombinace mramoru 
a masivního dřeva, cena na dotaz, 
www.clique-editions.com 

Mramor je synonymem luxusu 
a v koupelně tak zafunguje. 
A to i v případě, že ho designér 
netradičně zkombinuje se dřevem 
a dá mu neobvyklý, avantgardní tvar 

NÁVRAT 
MRAMORU
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sprchový kout tvoří pevná boční stěna kIB 
(roltechnik), 90 x 200 cm, cena 
8 400 Kč, a posuvné sprchové dveře 
kID2 (šířka 130–200 cm), cena od 
31 430 Kč, www.roltechnik.cz

Sprchové kouty už dávno nejsou náhradním řešením pro malé koupelny. Moderní 

typy jsou prostorné, vzdušné, snadno se udržují a se speciálním vybavením 

poskytují stejně jako vany možnost příjemné relaxace. Jejich obliba stoupla natolik, 

že se kromě koupelen začaly umisťovat i do ložnic. 

Hygiena, 
relaxace, poHoda...
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Sprchový kout typu walk-in, 
model Wall (Ravak) se vstupem 
z jedné strany (skleněná plocha 
s kovovými vzpěrami), cena od 
12 990 Kč, www.ravak.cz

Sprchová zástěna 
z bezrámové série řady 
Concept 300 (Hüppe) 
s křídlovými dveřmi, 
cena (podle rozměru) 
od 23 180 Kč, 
www.koupelny-ptacek.cz 

Sprchové kouty walk-in nejsou uzavřené, větší modely 
jsou průchozí. Tento typ koutu se využívá také jako 
součást větší ložnice nebo domácí wellness zóny

Podoba sprchových kou-
tů se v posledních letech 
změnila. Kouty vybavené 

hlubšími vaničkami nahradilo 
bezbariérové řešení s mělkou 
zapuštěnou vaničkou nebo vy-
dláždění a vybavení odtokovým 
žlabem. Malé rohové modely 
vhodné do prostorově omeze-
ných interiérů nyní doplňují 
velkoryse řešené typy s odleh-
čenou konstrukcí nebo kouty 
v minimalistickém bezrámovém 
provedení.

068_074_KO1.indd   69 9.3.15   13:36



sprchové kouty

70      

sprchová zástěna 
v bezrámovém provedení 
série řady Concept 300 
(hüppe)s křídlovými dveřmi, 
cena (podle rozměru) od 
23 178 Kč, 
www.koupelny-ptacek.cz 

sprchový kout typu walk-in 
(palme), zhotovení podle 
individuálních požadavků, cena od 
19 870 Kč, www.pmh-co.cz

JaK vybírat
Výběr sprchového koutu je 

třeba podřídit velikosti a dispo-
zičnímu řešení koupelny, stylu 
ostatního vybavení, individuá- 
lním nárokům a pochopitelně 
i finančním možnostem. Nej-
prve je třeba zvolit tvar, podle 
kterého se kouty dělí na čtvrt-
kruhové, čtvercové, obdélníko-
vé, pětiúhelníkové a kruhové, 
které jsou určené k umístění 
do prostoru. Kromě ucelených 
modelů je v nabídce i možnost 
individuálního provedení, při 
kterém se použije pevná skleně-
ná zástěna (vznikne kout typu 
walk-in) nebo kombinace pevné 
zástěny a dveří. Skleněné spr-

Moderní sprchové 
kouty mají 
podlážku v úrovni 
podlahy koupelny. 
Mohou být 
vybavené plochou 
zapuštěnou 
vaničkou nebo 
jsou vydlážděné 
a vybavené 
odtokovým žlabem

chové dveře umožňují i vybudo-
vání sprchového koutu v malých 
prostorách tak, že se u volného 
rohu vyzdí příčka a kout se uza-
vře dveřmi. K těmto dveřím je 
možné pořídit speciální profily, 
jimiž se vyrovnají drobné sta-
vební nepřesnosti a ustavovací 
profily, které umožní upravit 
šířku dveří až o několik centi-
metrů, aniž by bylo zapotřebí 
platit za atypické provedení na 
míru. 

veliKost a tvar
Podle konstrukce se sprchové 

kouty dělí na rámové, půlrámo-
vé a bezrámové. Rámové typy 
mají obvodovou konstrukci, do 
které jsou zasazená skla. Kon-
strukce zhotovená z pevného 
a odolného materiálu (nejčastě-
ji hliníku) by měla mít kvalitní 
povrchovou úpravu. Odolnost 
konstrukce zvyšují svislé pro-
fily, které používá například 
značka Ravak. Půlrámové typy 
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U sprchového koutu Piana Slide Pro (Palme) je 
místo hliníkového rámu použit rám zhotovený 
z tvrzeného 13mm skla, které dostatečně zajišťuje 
stabilitu sprchových dveří a podtrhuje dojem 
vzdušnosti a luxusu, cena (podle rozměru) od 
55 560 Kč, www.pmh-co.cz

inzerce

15. – 19. 9. 2015
www.forarch.cz

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR THERM / FOR WOOD / BAZÉNY, SAUNY & SPA / FOR WASTE & WATER

26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

Informujte se o účasti na největším stavebním veletrhu v ČR!

Hlavní téma veletrhu:

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
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mají odlehčenou obvodovou 
konstrukci bez svislých vnitř-
ních profilů, takže působí sub-
tilněji. Bezrámové kouty se 
vyznačují minimem kovových 
prvků. Skládají se pouze z bez-
pečnostních skel a závěsů, ji-
miž jsou přichycené ke stěnám. 
Skla musí být z bezpečnostního, 
minimálně šestimilimetrového 
skla. Aby závěsy a krytky spo-
lehlivě udržely těžké skleněné 
desky, měly by být celé zhotove-
né z mosazi. 

KolečKa, ložisKa, 
pivot...

Uživatelský komfort u spr-
chových koutů ovlivňuje typ 
dveří a způsob jejich otevírání. 
Prostorově nejúspornější jsou 
posuvné dveře. V porovnání 
s ostatními způsoby otevírá-

k uzavření koutu v nice jsou použity 
trojdílné posuvné dveře z řady Rapid 
(Inda), speciální úprava skla pro 
snadné čištění, cena 19 012 Kč, 
www.designbath.cz 

sprchový kout z řady 
trendy (Inda), 119 x 
69 cm, antiplaková 
úprava 6mm skla,
cena 37 055 Kč, 
www.designbath.cz 
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Do omezených prostor lze použít 
pivotové dveře, které mají netradičně 
umístěný závěs. Při otevírání se 
vyklápějí částečně dovnitř i ven, takže 
zaberou méně místa

Sprchový kout Pivot (Ravak) s otočným závěsem, který je díky 
jednoduchému mechanismu bezporuchový a nevyžaduje údržbu, cena 
(podle rozměru dveří a pevné stěny) od 14 080 Kč, www.ravak.cz

Sprchový kout z řady Sim (Inda) 
s plným rohovým otevíráním dovnitř 
i ven, magnetické dovírání, 
povrchová úprava skla, cena 
72 135 Kč, www.styleit2.cz

ní jsou ale nejvíce náročné na 
údržbu. Aby nebyly porucho-
vé a nezadrhávaly, je třeba se 
při výběru zaměřit na kvalitu 
posuvného systému a ověřit, 
zda jsou posuvná kolečka do-
statečně velká (alespoň 2 cm) 
a jestli mají bezúdržbová lo-
žiska. Bezproblémový posuv 
se systémem AntiBlock nabízí 
například značka Ravak. U po-
suvných typů používá speciální 
kluzák, který zabraňuje zadrhá-
vání a křížení jednotlivých dílů. 
Funkčnost tohoto zařízení tes-
tuje až milionem otevření a za-
vření, takže na něj poskytuje 
doživotní záruku. 

Prostor okolo koutu šetří za-
lamovací dveře, které dokážou 
u minimální 70centimetrové 
šířky koutu zajistit 50centimet-
rový vstup. Zalamování směrem 
do vnitřní části sice zamezuje 

vykapávání vody na podlahu, 
zároveň ale omezuje vnitřní 
prostor, takže je potřeba u kou-
tu počítat s větší hloubkou.

Další možnost prostorově 
úsporného otevírání poskytuje 
pivotový systém. Pivotové dveře 
mají otočný závěs umístěný tak, 
že se při otevírání vyklápí menší 
část dovnitř a větší ven. Pivo-
tový čep (pivot) přesně zapadá 
do plastového pouzdra, kde se 
otáčí, a je prakticky nezničitel-
ný. Díky pevnostním a kluzným 
vlastnostem materiálu není 
nutné mechanismus speciálně 
udržovat ani mazat. Estetickou 
výhodou pivotového systému 
je opticky odlehčené provedení 
bez zbytečného množství svis-
lých profilů.  

Klasický způsob otevírání 
představují jedno a dvoukřídlé 
dveře, které mohou být usazené 
v rámovém profilu, současné-
mu trendu však více vyhovuje 
bezrámové provedení. Bezpo-
ruchový a nenáročný provoz 
křídlových dveří zajistí kvalitní 
závěsy se zdvihovým mechanis-

mem, možnost otevírání dovnitř 
i ven, aretace v otevřené poloze 
a  magnetické uzavírání dveří.  

LeSK a mat
Na vzhled a životnost spr-

chového koutu mají vliv i po-
užité materiály. Kvalitu garan-
tují prvky z hliníku, jeho slitin 
nebo nerezové oceli. Důležitá je 
také povrchová úprava. Levněj-
ší variantu představují lakované 
rámy. Nejčastější bývá bílé pro-
vedení, které je neutrální a hodí 

se ke všem barvám obkladů 
a dlažeb. Praktická je matová 
saténová úprava, na které ne-
jsou tolik patrné zaschlé kapky 
vody. Takzvaný satinovaný po-
vrch je tvrdý a odolný vůči po-
škrábání i agresivním čisticím 
prostředkům. Luxusně působí 
povrch v hliníkovém nebo lesk-
lém chromovém provedení.

Snadná údržba
Při výběru koutu je vhod-

né věnovat pozornost způsobu 
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utěsnění. Voda ze špatně utěs-
něného koutu vytéká nejčastěji 
u dolní části dveří. Zejména zde 
musí dveře dobře doléhat a těs-
nit. Životnost těsnění u bezrá-
mových dveří prodlouží mecha-
nismus, který dveře při otevírání 
automaticky nazvedne. Aby se 
na lesklém skleněném povrchu 
zástěn a dveří neudržovaly za-
schlé kapky vody, nabízí většina 
výrobců speciální úpravu, která 
odpuzuje vodu. Neznamená to 
však, že by se skleněné plochy 
nemusely vůbec čistit, jejich 
údržba je však snadnější. ■

sprchový kout z řady Ultra 
(kolo) je vybaven technologií 
push2clean (magnetické 
vedení pojezdů) a unikátní 
bezpečnostní fólií 
screenGuard, která v případě 
rozbití skla zabrání jeho 
roztříštění, cena s fólií 
22 070 Kč, www.sanitec.cz 

sprchová zástěna Wall G150 ze 
série Walk in Line (roltechnik), šířka 
150 cm, cena 11 777 Kč, 
www.luxo-koupelny
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Odtokový žlab APZ6 Profesional 
(Alcaplast) s okrajem pro plný rošt, cena 
podle délky od 5 420 Kč, rošt GL1202, 
cena od 2 980 Kč, www.alcaplast.cz

Odtokové žlaby Aco z řady E je možné 
doplnit osvětlovací sadou Shower Drain 
Lightline obsahující 2 LED moduly 
a nabíječku, několik barev, cena 
7 170 Kč, www.aco.cz

Designový rošt z kolekce Forest 
(Aco), Ø 126 mm, cena (bez žlabu) 
1 430 Kč, www.aco.cz

Odtokový žlab pro kolekci 
Chrome (Ravak), rozměr od 
30 do 105 cm, snadné čištění 
i přístup k sifonu, cena od 
4 690 Kč, www.ravak.cz
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TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Sprchový kout v úrovni podlahy má několik 

výhod. Je pohodlný, dobře se udržuje 

a umožňuje dokonalé splynutí s koupelnovým 

interiérem. Nezbytným doplňkem je kvalitní 

odtokový žlábek, eleganci řešení podtrhuje 

estetické provedení roštu. 

RYCHLÝ 
ODTOK

PORADNA

Důležitým předpokla-
dem správné funkce 
žlabu je technické ře-

šení odtoku a zápachové uzá-
věry. Kvalitu zvýší systém dvou 
odtokových komor se dvěma 
vyjímatelnými vtokovými dílci. 
Odtokový systém se zdvojenou 
zápachovou uzávěrou umožní 
dokonalé čištění odtokových 
komor až k odpadní trubce. 
Kvalitní žlab zvládne odvést 
za minutu až 60 litrů vody, což 
je množství, které je vyhovující 
i při používání velkých strop-
ních sprch. Životnost a funkci 

žlabu ovlivňuje také rošt, který 
bývá nejčastěji vyrobený z ne-
rezové oceli. Na odolnost roštu 
má vliv jeho konstrukční řešení. 
Ulpívání nečistot uvnitř žlabu 
omezuje elektrochemická úpra-
va přeleštěním.

RŮZNÁ ŘEŠENÍ
Odtokové žlábky mají nej-

častěji tvar užších, podlouh-
lých a různě širokých pásů. 
Nízká konstrukční výška 
umožňuje uplatnit toto řešení 
i při rekonstrukcích koupelen, 
kde se s ním nepočítalo. Do 

rohové části sprchového kou-
tu lze použít žlab s roštem ve 
tvaru trojúhelníka. Zatímco 
některé typy vypadají nená-
padně a téměř splývají s pod-
lahovou krytinou, jiné desig-
nové žlábky mají naopak za 
úkol upozornit na nevšední 
řešení. Módní jsou například 
kulaté nebo čtvercové typy za-
budované atypicky do střední 
části půdorysu, jiné naopak le-
mují část jeho obvodu. Ozdob-
né mřížky roštů mají různé de-
kory, jejich tvarovou linii může 
podtrhnout podsvícení.  ■
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Vaše 
nirVána
Představujeme vám několik 

zaručených způsobů, jak 

změnit koupelnu na místo, 

kde se za zvuků proudící 

vody můžete setkat sami 

se sebou.

wellness

sprchový sloup Babel (Glass), poskládaný 
z modulárních prvků vyrobených z kovu, 
minerální pryskyřice a keramiky, kombinace 
vodních a parních trysek, cena 54 776 Kč,
www.vest.sk
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TEXT: HANA DOLEŽALOVÁ, FOTO: ARCHIV

Sprchový panel A 106 (Hopa), ruční sprcha, 
hlavová sprcha s dešťovou simulací, boční 
spršky, materiál hliník, rozměr 70 x 20 cm, 
cena 5 990 Kč, www.hopa-koupelny.cz

Stropní sprchový systém Axor 
Starck ShowerHeaven 
(Hansgrohe), 3 oblasti vodních 
paprsků, 97 x 97 cm, cena 
150 137 Kč, 
www.onlinekoupelny.cz

Sprcha Power&Soul 160 (Grohe) s tlačítkem pro 
volbu ze 4 proudů, cena 3 509 Kč, www.grohelive.cz

Multifunkční wellness sprchový systém Smartshower 
(Hansa), boční sprcha, ruční sprcha Hansastilo, hlavová 
sprcha, cena 51 425 Kč, www.eshop-kreiner.cz  

Digitálně ovládané moduly Grohe Spa F-digital Deluxe 
(Grohe) lze instalovat v personalizovaných kombinacích, 
každou funkci lze ovládat nezávisle pomocí Apple iPodu, cena 
dle zvolené kombinace, www.grohelive.cz

Pusťe si déšť
Pokud se rádi oddáváte živlům, ne-

musíte čekat, až zaprší. Déšť si teď 
můžete v podobě hlavové sprchy nain-
stalovat přímo do své vlastní koupelny. 
Aby byla iluze dokonalá, vyberte si spr-
chu v některém z maxiformátů, kousky 
XXL mohou mít plochu až 1 m2. Proud 
měkkých provzdušněných kapek vás 
zcela obejme. Velké stropní sprchy bý-
vají rozdělené na zóny s různými dru-
hy proudů, které lze zapínat jednotlivě 
nebo v kombinacích.

Buďte individualisté 
Pokud máte naopak dostatek prostoru a chcete si svoji relaxační 

zónu sestavit podle vlastních představ, můžete k tomu využít digitálně 
ovládané moduly. Díky nim do koupelny dostanete žádanou kombinaci 
horních a bočních sprch, náladové osvětlení, ozvučení i parní lázeň. Vý-
hodou modulárních systémů je, že lze všechny funkce ovládat i kombi-
novat nezávisle na sobě, čímž vzniká široká řada možností.

Šetřete jen místem!
Relaxovat můžete i v koupelně, kam se s bídou vejde 

sprcha. Pořiďte si některý ze sprchových hydromasážních 
panelů. Jsou prostorově minimalistické, ale v jejich výba-
vě je zpravidla kromě termostatické baterie i ruční sprcha, 
regulovatelné masážní trysky a hlavová sprcha s možností 
výběru různých druhů proudu.

Buďte náladoví
Potřebujete dodat energii nebo toužíte po 

měkké regenerační infuzi vzduchových bubli-
nek? Stačí jediné stisknutí tlačítka a vaše ruč-
ní sprcha se vám přizpůsobí. Na trhu je něko-
lik modelů, které vám umožní vybrat si během 
sprchování z několika druhů vodních paprsků, 
z nichž každý má jiné účinky.

Stačí jediné stisknutí 
tlačítka na ruční sprše 
a dojem ze sprchování 
se rázem změní
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Sprchový kout Flexa Thema 
(Jacuzzi) vybavený tryskami pro 
vertikální masáž, hlavovou sprchou, 
sprchovou kaskádou, ruční sprchou, 
parní lázní, terapií Cromodream, 
CD přehrávačem, rozměr 90 x 90 x 
227 cm, cena 365 708 Kč, 
www.jacuzzicz.cz

Vstupte do kouzelné skříně
Pokud toužíte po kompaktním sofistikovaném řešení, které neza-

bere mnoho místa, může pro vás nejlepší volbu představovat multi- 
funkční wellness kabina. Komplexní zážitek na relativně malém 
prostoru získáte díky různým formám hydromasáže i díky působení 
hlavové sprchy vybavené sprchovou kaskádou nebo dešťovým pro-
gramem. Součástí bývá také tradiční turecká parní lázeň, chromo-
terapie i zvukový systém.  

Projděte proměnou
Výrazným wellness trendem poslední doby se staly turecké lázně 

a takzvaný hammam teď můžete mít i u vás doma. Tradiční rituál 
začíná prohřátím. Uvnitř kabiny je více než 90% vlhkost vzduchu 
a teplota okolo 50 °C. Následuje masáž pomocí speciální žínky, kte-
rá  odstraní starou kůži, a závěrečná mýdlová masáž. V hammamu 
se uvolní svalstvo a zlepší se krevní oběh. V tradičních kulturách 
věří, že kromě hygieny probíhá v horku a páře i duchovní proměna. 

Kabina – hammam Gemini (Hafro) s parním generátorem, ruční a hlavovou 
sprchou s dešťovým efektem, vertikálními tryskami, vodní kaskádou, 
aromaterapií a chromoterapií, 190 x 120 x 214 cm, ceny dle typu a velikosti 
od 54 450 Kč do 76 230 Kč, www.eim.cz

Luxusní parní box Burgos (Hopa) s pantovými otevíracími dveřmi do prostoru, 
kombinace hliníku, skla a bílého akrylátu, masivní sloupky z eloxovaného 
hliníku zaručují vysokou stabilitu kabiny, digitální displej uvnitř kabiny umožňuje 
ovládání páry, osvětlení a rádia, cena 57 290 Kč, www.hopa-koupelny.cz
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Nezanedbatelný terapeutický přínos 
domácí vířivky spočívá v tom, že v ní 
můžete trávit čas s někým blízkým

Vznášejte se
Důvodů, proč se ponořit do 

vířivky, máte několik: Prvním 
z nich je blahodárné působe-
ní vztlaku vody, který vás bude 
nadlehčovat. Anatomicky tva-
rované vířivky jsou navíc vyba-
vené vodními a vzduchovými 
tryskami, díky nimž si můžete 
užívat hydromasáž a perličko-
vou koupel. Zvláštním druhem 
perličkové koupele je přírodní 
čisticí terapie MicroSilk, která 
funguje na principu vytváření 
vzduchových bublinek o ve-
likosti menší než 50 mikronů, 
které jsou v obrovské koncent-
raci směšované s vodou. Mikro-
bublinky odstraňují zbytky sta-
ré pokožky a díky záporné pola-
ritě prostupují do kožních pórů, 
pokožku hloubkově okysličují 
a hydratují.

Čtvercový whirlpool Bolla Q 190 (Hafro), automatický čisticí systém, 
digitální systém pro perličkovou koupel a hydromasáž, mikromasáž, 
chromoterapie, hi-tech dálkové ovládání, 190 x 190 cm, cena 385 990 Kč, 
www.eim.cz

Samostatně stojící Spa Flow (Jacuzzi), design Daniel Liebeskind, pro 
2 osoby, 2 lehátka, 20 trysek, osvětlení Multicolor, elektrické ovládání 
prostřednictvím kontrolního panelu, čisticí technologie Clear Ray UV, 
audiosystém, termokryt, 200 x 200 x Ø (224) x 81cm, základní cena 
578 985 Kč, www.jacuzzicz.cz

Spa Persea (USSPA), skořepina Massive Shell, izolace 
Thermoguard, tlaková fi ltrace, ozonátor, 2 speciální typy 
trysek – Pillow Jet, Extreme Jet, 3 hydroterapeutické 
sestavy, 194 x 210 x 78 cm, cena 344 900 Kč, 
www.usspa.cz

Zvolte si program
U většiny whirlpoolů máte možnost si vy-

brat z několika přednastavených hydrotera-
peutických sestav, které jsou vytvořené tak, 
aby odpovídaly vašim momentálním potře-
bám. Chcete se ráno příjemně probudit a na-
čerpat energii? Stačí spustit doporučenou se-
stavu Probuzení a ponořit se do vody, která se 
barví odstíny slunce a v níž trysky s rostoucí 
intenzitou provádějí masáž, která má vaše 
tělo připravit na další náročný den.
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Vana Outline (Teuco), materiál 
Duralight, systém neviditelných trysek 
Hydroline, systém Cromoexperience 
– 8 odstínů, 4 ultrazvukové masážní 
programy Hydrosonic, 6 rozměrů, 
cena od 338 800 Kč, www.designbath.cz

Napusťte 
si plnou! 

Pokud je vaší první volbou 
pro relaxaci v koupelně vana, 
měli byste se při výběru zabývat 
její velikostí a vnitřním tvarem. 
Na trhu je k mání řada prosto-
rově nadstandardních modelů, 
některé počítají i se společným 
koupáním. Pokud se s partne-
rem shodnete na teplotě vody, 
můžete si vybírat například 
z modelů Mega Duo Oval Kal-
dewei, Love Story Ravak nebo 
Portofino Trend Duo značky 
Duscholux. 

Vyzkoušejte ultrazvuk
Představu, že by vířivá vana nemohla konku-

rovat whirlpoolu, vyvrátila značka Teuco, když 
své vany vybavila několika převratnými inovace-
mi, například technologií Hydrosonic, která vy-
užívá k podvodní masáži ultrazvuk. Voda umož-
ňuje nejlepší šíření ultrazvukových vln, protože 
absorbuje energii pomaleji a nedochází k přeru-
šení jejího toku. Ultrazvukové vlny tak působí 
na tělo téměř netlumeně, léčba je hluboká a in-
tenzivní. Výrobce nabízí 4 ultrazvukové masážní 
programy nazvané příznačně beauty, after-sport, 
anti-stress a tone-up. 

Volně stojící polozapuštěná vana Grande (Kos) 
s automatickou výpustí, přepadem a sifonem, metakrylát, 
194 x 90 x 54 cm, cena bez hydromasáže a chromoterapie 
144 547 Kč, www.styline.cz 

Vana Aura Corner 160 Corian (Jacuzzi), možnost volby mezi 
klasickou vířivkou nebo masáží zad, 164 x 164 x 60 cm, cena od 
379 218 Kč, www.jacuzzicz.cz

Jedna z největších smaltovaných van na světě Conopool 
(Kaldewei), vyrábí se na zakázku v délkách 195–200 cm 
a šířkách do 147 cm, zvukový systém Sound Wave, vířivý 
systém Vivo Turbo, cena na dotaz, www.kaldewei.cz
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Sauna Sasha 2.0 (Jacuzzi), 3 moduly  
a 10 možných kombinací: sauna + turecké lázně 
+ emocionální sprcha na ploše 8 m², kombinace 
corianu, dřeva a skla, vnitřní stereosystém,  
3 programy: biosauna, římská a finská sauna, 
dešťová a tropická sprcha, chromoterapie, cena 
od 615 128 Kč, www.jacuzzicz.cz

Tradiční finská sauna Arja (Teuco), biosauna, chromoterapie, 
aromaterapie, 200 x 150 cm, cena 578 864 Kč, www.designbath.cz

Sauna Inipi (Duravit), individuální nastavení teploty, polévání tlačítkem na 
vnitřní straně stěny, světlo, časovač, ekofunkce, provozní teplota 15–40 °C, 
cena 734 785 Kč, www.koupelny-ptacek.cz 

Buďte 
jako doma

Finské přísloví říká – Bez sauny není 
domov. Vaše sauna sice asi nebude stát na 
břehu jezera, jak je to ve Finsku obvyk-
lé, jinak ale může mít všechny parametry 
originálu. Pro finskou saunu je typická 
velmi nízká vlhkost vzduchu (10–20 %) 
a poměrně vysoká teplota, která se ob-
vykle pohybuje v rozmezí 60–120 °C. Na 
kamnech jsou kameny, které se čas od času 
polévají vodou, aby se na chvíli zvýšila 
vlhkost vzduchu. Pravidelný pobyt v sau-
ně povzbudí vaši imunitu, má příznivé 
účinky na pokožku, pozitivně ovlivňuje 
metabolismus i duševní rovnováhu.

Přestaňte se schovávat
Pokud přemýšlíte, jak saunu integrovat do stávajícího domu nebo 

bytu, nepřehlédněte koncept Inipi Duravit. Ne náhodou zní reklam-
ní slogan – Sauna, kterou nemusíte schovávat ve sklepě. Kromě pro-
myšleného čistého designu patří k hlavním přednostem konceptu 
jeho variabilita pokrývající všechny prostorové i cenové katego-
rie. Nabízí 8 variant upořádání od levnějšího kompaktního řešení  
Inipi B až po model Inipi Ama, jehož součástí je i oddělená sprcha. 

Vlhkost & teplo – vyberte si!
Existují saunové moduly, které vám umožní kombinovat 

a střídat různé programy. Pokud vám klasická finská, takzvaná 
suchá sauna nevyhovuje, bude se vám možná lépe dařit v bio-
sauně, která je vlastně kombinací tradiční parní lázně s finskou 
saunou. Teplota tu dosahuje až 50 °C a vlhkost se pohybuje 
mezi 65–70 %.  Nebo si raději vyberete program římská sauna 
se 70–75 °C a vlhkostí 20–25 %.
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Sdílení podporuje i společná koupel, třeba v originálně 
tvarované volně stojící vaně Dr (Agape). Rozměr 
140 x 55 x 185 cm, vyrábí se v provedení bělený dub, 
cena 306 113 Kč, mořený dub, cena 
306 113 Kč, teak, cena  318 405 Kč, přírodní dub, 
cena 245 199 Kč, www.aldesign.cz

Vynalezli jsme nové možnosti, co a jak dělat 

v koupelně, a chceme, aby se jim i tahle místnost, 

která až dosud unikala pozornosti zamčená 

na klíč, přizpůsobila. Na základě výzkumů 

z poslední doby jsme vystopovali pět způsobů, 

jak koupelnu v současnosti nejčastěji používáme. 

Odpovídají variantám životního stylu 

a korespondují s našimi odlišnými potřebami. 

Zjišťovali jsme, jak na nové zvyky, očekávání 

a preference reagují výrobci.

A JAKÁ JE VAŠE 
KOUPELNA?
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TEXT: HANA DOLEŽALOVÁ, FOTO: ARCHIV

Rodinnou koupelnu, která se může 
podle potřeby rozrůstat, snadno 
zařídíte pomocí úložného systému 
Weightless (Lago), provedení lak, 
odstín Argilla, 24,4 x 184 x 24,8 cm, 
cena 30 365 Kč, odstín Salvia, 
42,8 x 147,2 x 24,8 cm, cena 
30 268 Kč, umyvadlo Depth (Lago), 
ručně opracovaný dub Wildwood 
Naturale, 147,2 x 8 x 52 cm, zrcadlo, 
239,2 x 73,6 cm, osvětlení, š. 92 cm, 
cena 88 100 Kč, www.cskarlin.cz

K větší otevřenosti povzbuzuje 
i sprchový altán Wazebo (Kos by 
Zucchetti). Koupelna se otevírá i do 
zahrady a vy si užívejte soukromí 
i venku při společném sprchování! 
Rozměr 235,5 x 120 x 236,4 cm, 
cena dosud nebyla stanovena, 
www.styline.cz 

Novou kolekci doplňků do koupelny Ever 
(Thermomat) vymyslela designérka Monica 
Graffeo pro všechny generace. Polička a věšák na 
ručníky Brunt může zároveň fungovat i jako madlo 
se zaručenou nosností až 150 kg. Cena na dotaz, 
www.thermomat.com

Domov je pro nás pře-
devším místem, kde 
vzájemně sdílíme svoje 

zkušenosti, kde se setkáváme 
s druhými. Hranice mezi sou-
kromím a světem se rozostřují. 
Svět je stále blíž, vstupuje do-
vnitř v podobě domácí práce 
a ve formě neutuchajícího spo-
jení prostřednictvím sítí. Ote-
vírají se vchodové dveře, ale 
i jednotlivé místnosti, padají 
předsudky i zdi a koupelna ne-
zůstává pozadu. Tradiční model 
rodiny nahrazují různé variace 
na toto téma. Různé modely me-
zi generačního soužití vytvářejí 
přechodné způsoby koexistence. 
Koupelna roste a stárne s námi 
připravená adaptovat se na mě-
nící se potřeby svých uživatelů.

Sdílená koupelna1
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Vaše osobní topení v podobě 
mobilního radiátoru Kangeri 
Nomadic (Tubes) vychází 
z předpokladu, že nejúspornější je, 
topit lokálně. Lakovaný hliník 
a dubové dřevo, cena na dotaz, 
www.staspo.cz

Hammam Topkapi (Effegibi) 
můžete ovládat na dálku 
prostřednictvím tabletu nebo 
smartphonu, takže může být 
vytopený, připravený k použití, když 
se vrátíte z práce. Kabina představuje 
spojení tradičního rituálu parní lázně 
s nejmodernějšími technologiemi, je 
vybavená chromoterapií, zvukovým 
systémem a elektronickým systémem 
řízení. 4 velikosti, vyrábí se na 
zakázku, cena podle vybavení, 
www.effegibi.it

Rohový whirlpool Slide (Treesse) je vybavený dvěma 
místy k sezení, perličkovou koupelí a hydromasáží, 
stabilizátorem teploty vody, ozononovou terapií, 
chromoterapií a audiosystémem, cena od 111 078 Kč, 
www.aldesign.cz  

U sprch Raindance Select (Hansgrohe) 
výrobce poprvé kombinuje dvě technologie 
proudových disků – velké otvory s příměsí 
vzduchu pro měkkou trysku RainAir, malé 
výstupní otvory pro silnější trysku Rain, snadné 
přepínání pomocí tlačítka, typ Raindance 
Select S 120, cena 2 019 Kč, Raindance 
Select E 150, cena 2 577 Kč, 
www.hansgrohe-shop.cz

Díky pokročilé technologii se závěsné WC MH 
Tornado (Toto) snadno čistí – je vybavené 
systémem splachování Tornado Flush se třemi 
tryskami, které mísu s bezokrajovým tvarem 
čistí pod tlakem, cena 17 448 Kč, 
www.koupelny-ptacek.cz   

Stále se přesouváme z mís-
ta na místo. Dokážeme 
dělat víc činností najed-

nou a totéž očekáváme od věcí, 
kterými se obklopujeme. Efek-
tivita, jednoduchost a praktič-
nost. Náš domov musí fungovat 
plynule a bez překážek. Sna-
žíme se optimalizovat úspory 
místa a času. Milujeme multi-
funkční objekty, které se doká-
žou adaptovat bez prostorových 
a časových omezení. Všechno lze 
přesně nastavit a kontrolovat, 
a to i v reálném čase. Inovace 
nám usnadňují život. 

Koupelna on-line 2
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Klozet, baterie a umyvadlo v jednom. 
To je koncept W+W (Roca), který 
šetří vodou tak, že používá ke 
splachování použitou vodu 
z umyvadla. Zvláštní povrchová 
úprava MaxiClean odpuzuje  
nečistoty, cena 79 243 Kč, 
www.kamody.cz

Umyvadlo z nové, ekologicky 
motivované kolekce Green 
(Catalano), která sleduje dodržování 
ekologických hledisek v rámci celého 
životního cyklu výrobku, kombinace 
keramiky a bambusového dřeva, 
rozměr umyvadla 100 x 50 cm, zrcadlo 
100 x 60 cm, cena dosud nebyla 
stanovena, www.designbath.cz

Díky dvojitému ovládacímu tlačítku Sigma 
70 (Geberit) máte při splachování na výběr 
ze dvou objemů, a můžete tak šetřit vodou. 
Vhodné pro podomítkové moduly Kombifix 
a Duofix s nádrží Sigma, 24 x 15,8 cm, cena 
7 422 Kč, www.geberit-shop-triker.cz  

Nezajímají nás věci na 
jedno použití. Prefe-
rujeme kvalitu před 

množstvím. Nic nevyhazujeme. 
Dáváme přednost věcem vyro-
beným z obnovitelných materiá- 
lů a recyklovatelným. Šetříme 
vodou a energií. Nepoužíváme 
agresivní nerozložitelné chemi-
kálie, místo koupání se sprchu-
jeme a nečistíme si zuby pod 
tekoucí vodou. V naší koupelně 
nacházejí místo výrobky, kte-
ré nám náš přístup zpříjem-
ňují. Jsou úsporné, ekologické, 
ale nic jim to neubírá na jejich 
funkčnosti. Vlastně na nich na 
první pohled nic nepoznáte!

Udržitelná koupelna3
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Vana Accademia 
(Teuco) v neo-
klasickém designu 
v sobě spojuje 
minulost 
s budoucnstí. 
Materiál Duralight, 
odstín Cherry Red, 
rozměr 181 x 59 cm, 
cena 251 680 Kč, 
www.designbath.cz

Konzolové umyvadla Armonia (Antonio Lupi) 
v sobě spojuje originální kombinaci tradičního 
a nového materiálu, ořechového dřeva 
a Cristalplantu a zajímavou formu 
inspirovanou minulostí, 90 x 54 x 83,5 cm, 
cena na dotaz, www.amosdesign.cz

Design stolní 
lampy z kolekce 
Code (Calligaris) 
byl inspirovaný 
botanickou studií 
exotických rostlin, 
kovový korpus na 
cementové bázi, 
cena 13 496 Kč, 
www.amber-
interier.cz

Příkladem zajímavého mixování 
materiálů je umyvadlová baterie Pop 
(Zazzeri), kterou můžete mít 
v provedení lesklý chrom, matný 
nerez, černý nebo bílý lak a barevný 
silikon, cena od 8 204 Kč, 
www.koupelny-sen.cz

Obklad v retrostylu z kolekce Metro (Equipe) – Metro White,  7,5 x 15 cm, cena 995 Kč/m², Metro 
Patchwork B & W (Equipe), 7,5 x 15 cm, 145 Kč/ks, dlažba Hexatile Blanco Mate (Equipe), 17,5 x 20 cm, 
cena 1 195 Kč/m², Hexatile Harmony B & W (Equipe), 17,5 x 20 cm, cena 1 295 Kč/m², 
www.sapho-koupelny.cz

Z několika základních dílů vytvořil 
designér Matteo Thun kolekci Isy 
(Zucchetti), která se skládá ze 
7 kompletních produktových řad 
baterií. Základní fi lozofi í tohoto 
konceptu je přizpůsobivost 
a variabilita. Zde umyvadlová baterie 
ISY ZP1616 R3 (Zucchetti) 
v provedení červený lak, 
cena 18 431 Kč, 
www.styline.cz

Myslíme si, že náš domov 
a potažmo koupelna tu 
jsou proto, aby vyjad-

řovaly naši osobnost, osobitost 
a vkus. Odvážně kombinujeme 
věci, které by se normálně ne-
potkaly a nenašly by společnou 
řeč. Baví nás propojovat jednot-
livé místnosti a mícháme všech-
no se vším. Materiály, barvy 
i stylová období. V naší koupel-
ně se objevuje nábytek a doplň-
ky, které obvykle patří spíš do 
pokoje. Schází se tu věci poříze-
né v bazaru s hypermoderními 
designovými kousky.

Namixovaná koupelna4

082_087_KO1.indd   86 9.3.15   13:58



www.modernibyt.cz    87      

Koláž připomíná systém 
Andamio (Ex.t), dub, 
lakovaný hliník, cena od 
14 900 Kč, zrcadlo B.Art 
50 Mirror (Ex.t), hliník, 
cena 7 650 Kč,  
www.styleit2.com

Koupelnová série Domino 44 
(Artelinea) je charakteristická velkou 
variabilitou rozměrů a barev. Na 
fotografii sestava v provedení 
skleněné zásuvky, monolitické 
umyvadlo z materiálu Opalit 
(sklokeramika), cena od 49 650 Kč, 
zrcadlo podsvícené a nasvícené LED 
diodami, cena od 16 960 Kč, 
www.direxcompany.cz

Designér Marc Sadler zamýšlel nábytkový systém CConceptwall (Burgbad) jako 
„stěnu před stěnou“. Modulární nábytek není nainstalovaný náhodně, jeden kus 
vedle druhého, ale umyvadlo, zrcadlo a skříňky zcela pokrývají stěnu a vytvářejí 
jednotný homogenní celek, cena této kombinace od 158 384 Kč, www.siko.cz

Podobnou zkušenost za
žíváme všichni, když 
se pokoušíme propojit 

do funkčního celku své osobní 
a profesní závazky. Vyžaduje to 
flexibilitu, která na sebe bere 
podobu  modulárních, varia
bilních řešení. Trend nazvaný 
podle počítačové hry přináší 
do koupelny kompaktní, multi
funkční elementy, které fungují 
jako stavební kameny – mohou 
být používány v různých situa
cích a lze je vzájemně kombi
novat a doplňovat. Koupelna se 
tak může zmenšovat nebo růst 
podle našich aktuálních potřeb.

Namixovaná koupelna Tetris koupelna5
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elektronický průtokový ohřívač 18LSI25A 
(Stiebel), tlakový (pro zásobování z více míst), 
cena 13 684 Kč, www.levneelektro.cz

V koupelnách, které nejsou napojené na 

centrální otopný systém, je třeba zajistit lokální 

ohřev vody. Tento problém se týká i většiny 

rekreačních objektů, kde je často nutno vyřešit 

zásobování teplou vodu i v kuchyni. Dilematem 

bývá, zda pořídit průtokový ohřívač, nebo 

akumulační.

Rychle 
a úspoRně

Bez teplé vody už se vět-
šina z nás neobejde ani 
během rekreace. Naštěs-

tí je instalace některých typů 
ohřívačů snadná, takže si ten-
to standard můžete dovolit i ve 
staré chalupě s improvizovaně 
zařízenou koupelnou. 

RychLý pRůtoK
Potřebujete-li instalovat 

ohřívač vody k umyvadlu, které 
slouží hlavně k rychlé hygieně, 
bude pro vás vhodnější průto-
kový typ. Jde o efektivní vari-
antu ohřevu, která patří mezi 
finančně nejméně náročné. 
Kromě chat a chalup se využívá 

i v menších domácnostech, kde 
není spotřeba teplé vody pří-
liš velká. Výhodou průtokových 
ohřívačů je malý rozměr, který 
umožňuje umístění pod i nad 
umyvadlem nebo ve sprchovém 
koutu. Tyto ohřívače jsou kon-
struované tak, aby odolávaly 
vlhkému prostředí. Na trhu jsou 
typy s menším i větším výkonem 
v elektrickém nebo plynovém 
provedení. Plynové ohřívače 
jsou výkonné, úsporné a spoleh-
livé, nevýhodu však je nutnost 
připojení na speciálně upravený 
(vyvložkovaný) komín.

Elektrické průtokové ohříva-
če umožňují stejně jako plynové 
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NÁŠ TIP

■ Zásobníkový ohřívač vody 
OKHE Smart (Dražice) 
je vybavený řídicí 
jednotkou s algoritmem, 
který se během prvního 
týdne provozu naučí, kdy 
a jaké množství teplé 
vody domácnost odebírá 
a následně vodu ohřívá 
až před plánovaným 
odběrem. Tím se snižují 
energetické ztráty. 
V nádrži zůstává vždy 
rezerva teplé vody, která 
zajistí v případě odchylky 
od denního rytmu část 
teplé vody dostatečné na 
vysprchování. Protože 
je vybavený funkcí 
Antifrost, která zajistí, aby 
v něm neklesla teplota 
pod 5 oC, je vhodný i do 
rekreačního zařízení, 
cena (podle objemu) od 
7 940 Kč, www.dzd.cz

 

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV
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Zásobníkový ohřívač OV15, 
objem 15 l, k umístění pod 
umyvadlo, při maximální 
teplotě 75 oC poskytne 27 l 
vody o teplotě 40 oC, 
cena 2 397 Kč, 
www.levneelektro.cz

Nástěnný ohřívač 
Velis Inox (Ariston), 
50, 80 nebo 100 l, 
možnost svislé 
i vodorovné instalace, 
efektivní ohřev 
systémem dvou komor, 
cena (podle kapacity) 
od 8 918 Kč, 
www.aristonvelis.cz 

Malý zásobníkový ohřívač 
SNU5S (Stiebel), typ pod 
umyvadlo, beztlakový, 
možnost nastavení 4 teplot 
zajišťuje ochranu před 
opařením i energetickou 
úsporu, cena (model na 
5 litrů) 2 559 Kč, 
www.elektrometal.cz

plynulou regulaci teploty. Na 
trhu jsou levnější hydraulické 
nebo sofistikovanější elektro-
nické typy, které oproti prvně 
jmenovaným dokážou ušetřit 
až 20 % energie. Dále se dělí na 
tlakové, z nichž lze vodu odebí-
rat na více místech, a beztlako-
vé, které slouží k odběru vody 
pouze z jednoho místa. Malé 
beztlakové typy se prodávají 
jako komplet s baterií, která je 
jejich pevnou součástí, a jsou 
vhodné například k umyvadlu 
nebo ke dřezu.

Výhody průtokových ohříva-
čů, jako je například okamžitý 
ohřev pouze potřebného množ-
ství vody, minimální tepelné 
ztráty a ohřev bez průběžného 
dohřívání akumulované vody, 
však platí pouze při účelném 
a rozumném používání. Příliš 
časté používání a využívání sil-
nějšího proudu vody se z důvo-
dů vysokého okamžitého příko-
nu prodraží.

Podle toho, k jakým účelům 
má být ohřívač použitý, se volí 
jeho výkon. U umyvadla je do-
stačující typ s příkonem oko-
lo 3,5 kW, u sprchového koutu 
6  kW, pro napouštění vany je 
třeba výkon okolo 18 kW.

JISTOTA AKUMULACE
Pro větší domácnost a kou-

pelnu, kde se více využívá 
vana, jsou vhodnější zásob-
níkové ohřívače, které mohou 
být napojené i na vlastní zdroj 
vytápění. Teplota vody v zá-
sobníkovém ohřívači může být 
nastavena na vyšší hodnotu než 
v průtokovém (až 90 oC). Pro 
ekonomický provoz je vhodné 
nastavení okolo 50 oC a umístě-
ní zásobníku co nejblíže k mís-
tu odběru. Vedle velkých zásob-
níků jsou na trhu i malé typy 
s obsahem několika litrů, které 
jsou při rozumném zacházení 
dostačující v koupelně s men-
ším provozem.  ■
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Jak se v poslední době změnilo sprchování, vám 
vysvětlíme v rubrice SPRCHOVÉ KOUTY

V rubrice TÉMA vás 
seznámíme s novým trendem 
nazvaným Otevřená koupelna

Napadalo vás, že by stěny 
v koupelně nemusely být 
obložené výhradně jen kera-
mickým obkladem? Nápady, 
jak to udělat jinak, přinese-
me v rubrice MATERIÁLY

Koupelnový nábytek 
se mění. Jak to roz-
šiřuje vaše možnosti 
při zařizování koupel-
ny, vám prozradíme 
v rubrice NÁBYTEK
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ČTVRTLETNÍK, ROČNÍK XVI, 
ČÍSLO 1/JARO 2015
VYCHÁZÍ 19. 3. 2015

Výtvarné objekty, nebo funkční úsporné 
baterie? Dva pohledy na koupelnové ar-
matury přineseme v rubrice BATERIE
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NEJVĚTŠÍ INSPIRACE
1 500 koupelen a 370 kuchyní                  
vystavených na prodejnách

NEJVĚTŠÍ ZNALOST TRHU
tradice již od roku 1991, 
53 prodejen v ČR a SR

NEJVĚTŠÍ SPECIALIZACE
přes 50 000 položek

v naší nabídce

NEJLEPŠÍ CENY A SLUŽBY
na ceny a služby 
dáváme garanci

www.siko.cz
nový katalog 2015 na prodejnách

KOUPELNY & KUCHYNĚ POD JEDNOU STŘECHOU



ceramica catalano, založena roku 
1967, je dnes největší italskou firmou, 
která se zabývá výrobou designové 
sanitární keramiky. díky neotřelému 
vzhledu a vysoké technické kvalitě 
svých produktů zaujímá významné 
postavení jak na italském, tak i na 
mnoha dalších světových trzích. 
podle celonárodního univerzitního 
průzkumu sdi (systema design italia) 
je společnost catalano „zdrojem 
firemní kultury a vědomostí v oblasti 
vysoké kvality.“ 
za vzhled a vysokou kvalitu 
technického zpracování získala firma 
celou řadu mezinárodních ocenění. 
počínaje německým design plus přes 
innovation preis, americkou cenu sidim, 
až po nejnovější if international 
forum design awards.
nová kolekce impronta je prací předních 
mezinárodních architektů doriany 
a massimilana fuksase.  impronta 
evokuje písek tvarovaný vlnami vody. 
umyvadlo impronta 125 je držitelem 
ocenění good design award 2014 v 
kategorii koupelny.


