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EDITORIAL

MILÍ ČTENÁŘI, MILÉ ČTENÁŘKY,

onehdá přišla kolegyně Anička do práce celá mrzutá. Prý, že s ní 
nemluví pračka. Respektive mluví, ale nesrozumitelně, a když je 
nepochopena, začne si dělat, co chce. „Tak jsem ji megeru vy-
pnula,“ dodala otráveně kolegyně. Já mám podobný problém. 
S pračkou naštěstí ne. Ještě jsem stihla koupit model s nižším 
IQ, než jakým jsem byla sama obdařena. Mě trápí mobil. Chytré-
mu telefonu jsem se úspěšně bránila několik let. Pak se ale můj 
starý typ odporoučel do mobilního nebe a já stála před problé-
mem, zda zůstat u osvědčeného „blbečka“, anebo se odvážně 
pustit do nerovného boje. „Neboj se, to zvládneš,“ našeptávali 
mi přátelé (hlavně ti mladší). „Nesmíš zakrnět,“ popichovaly 
mě vlastní děti, „jak se zastavíš, už se s žádnou novou technolo-
gií nevypořádáš!“  A tak jsem povolila a pod dozorem ajťácky 
laděného syna vybrala model, který je z mého pohledu doslova 
nabušený funkcemi. „Nebudu je potřebovat,“ bránila jsem se. 
Jelikož se ale za čas každý chytrý mobil stane lehce zaostalým, 
je prý třeba aktuálně zvolit chytráka ze všech nejchytřejšího...
A tak s přemoudřelým mobilem koexistuji už třetím rokem a stále 
čekám, kdy se z něj stane slibovaný retarďák. Zatím jsem ale 
nestihla zjistit, co všechno umí, takže jeho současný mentální stav 
nejsem schopna posoudit. Pronikám však do jeho psychologie a už 
zcela bezpečně vím, že je to svéhlavý a záludný jedinec. Tak napří-
klad někdy (i jednou denně) si někam sám zavolá. Zničeho nic se 
na displeji rozsvítí jméno osoby a já se pak ptám: „Promiňte, voláte 
vy mně, nebo já vám?“ Moji blízcí mi nevěří. „Musela jsi číslo akti-
vovat v historii volání sama,“ poučují mě. Kdo mi ale vysvětlí, že se 
dovolávám i osobám, s nimiž jsem nemluvila třeba rok?  Tím však 
jeho samolibost nekončí. Čas od času z displeje zmizí přehledný 
ukazatel času, který tam pak musím znovu (a složitě!) nainstalo-
vat, jindy se zas, když mi někdo volá, nerozsvítí a já pak naslepo 
přijímám neznámý hovor tak, že se pěkně „postaru“ představím 
celým jménem (Co blbneš, mami?). Po posledním kousku (předstí-
ral, že jsme nedostupní, takže se mi nikdo dva dny nedovolal) už 
měl namále. Vytipovala jsem si nový model s omezenějším počtem 
funkcí. Avšak ratolesti mi ho zakázaly. Podle nich totiž nepřipadá 
v úvahu, aby si někdo měnil zařízení za technologicky méně vyspě-
lé. „Mobilní telefony je třeba ,apgrejdovat‘,“ poučují mě. Škemrám 
o možnost dobrovolné ,daungrejdace‘, ale to prý by udělal jen 
blázen. A tak si zatím ponechávám svého chytrolína a doufám, že 
se z něj časem stane prosťáček, se kterým si konečně budu rozumět.

Přeji vám (raději) chytré kamarády, příjemný podzim 
a pěkné počtení.

Libuše Lhotská
zástupkyně šéfredaktorky

Jakému typu zrcadla dáváte 
přednost? Zrcadlo Les Brothers 
(Miniforms) prodává Concept 
Store Karlín, čtěte na str. 66–67

Koupelny inspirované
feng-šuej nalistujete
na str. 12–24

EDITORIAL

Přestože je na trhu nespočet 
rozmanitě tvarovaných bate-
rií, návrháři stále přicházejí
s dalšími modely. O nové 
řadě Esence se dočtete
v Aktualitách na str. 6–11
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největší španělský výrobce 
luxusních obkladů a dlažeb je 
prohlášen deníkem financial times 
a domem pricewaterhousecoopers 
za jednu ze světově nejznámějších 
značek. za třicet let své existence se 
dokázala porcelanosa prosadit ve 
více než 74 zemích a rozšířila se tak z 
původních 73 na 5000 zaměstnanců. 
touha vynikat, spojená s neustálými 
inovacemi a investicemi do vývoje, 
činí porcelanosu špičkou ve svém 
oboru, která tak udává trendy 
pro celé odvětví. porcelanosa 
je nositelem prestižního ocenění 
uděleného britskou královskou 
rodinou pro kvalitu svých výrobků a 
poskytovaných služeb. vnitřní testy, 
které se pohybují daleko za normami 
požadovaných parametrů, zaručují 
vysokou úroveň a kvalitu výrobků.

REKTIFIKOVANÝ OBKLAD
DOVER MODERN LINE CALIZA 31,6x90 cm

Výhradní dovozce

info@porcelanosa.cz
www.porcelanosa.cz
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Dobře utěsněná

Sprchové vaničky v úrovni podlahy odděluje 
od přilehlé stěny spára, která se vyplňuje 
silikonovým těsněním. Časem opotřebované 
těsnění ale může začít propouštět vodu 
a v místě poškození se začnou tvořit plísně. 
Proto přišla značka Bette s inovačním 
bezespárovým řešením BetteUpstand. V místě 
kontaktu se stěnou je vanička vybavena 35mm 
lemem, který je zčásti překrytý obkladem stěny. 
Prostor mezi obkladem a zdí je vyplněný 
titanovou ocelí a odtékající voda nemá možnost 
nikam proniknout.

KONTAKT: www.bette.cz

Pro vaše bezpečí

Nová termostatická baterie Mio je vybavená 
tlačítkem Eco stop, které zajistí 50% průtok vody. 
V případě potřeby silnějšího proudu stačí tlačítko 
stiskem odblokovat. Baterie udržuje konstantní 
teplotu vody i v případě kolísavého tlaku nebo 
teploty. Baterii je možné pořídit v podobě 
sprchového výškově nastavitelného sloupu nebo 
ve variantě pro vanu s duálním přepínačem 
za cenu 11 009 Kč.

KONTAKT: www.jika.cz

Vsaďte 
na bambus

Koupelnové doplňky jsou 
důležitým prvkem, který může 
podtrhnout nebo umocnit styl 
koupelny. Střízlivě 
a minimalisticky zařízenou 
koupelnu je možné zateplit 
stylovými předměty z kolekce 
Nibu, které jsou zhotovené 
z bambusu. Dávkovač tekutého 
mýdla je za 459 Kč, pohárek 
na zubní kartáčky stojí 280 Kč, 
cena stojánkového WC kartáče 
v kombinaci bambus/nerez je 
599 Kč.

KONTAKT: www.nimco.cz

www.sapho.cz

KOUPELNY
OD ČESKÉHO
VÝROBCE

Máte pocit, že tato koupelna 
je přesně taková, o jaké už 
dlouho sníte? 
Postupte tedy ve svých 
plánech o krok blíž a napište 
s o bezplatné zaslání katalogu 
na rok 2015. 

IDEÁLNÍ
KOUPELNA

Koupelnový 
nábytek LARITA.

Horké novinky najdete také v našem 
novém katalogu obkladů a dlažeb.

1-2_sirka_zari_Sapho.indd   1 9.9.2015   11:23:27
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inzerce

text: ANNA MARTINKOVÁ A LIBUŠE LHOTSKÁ, foto: ARcHIV

Víc než sprcha

Velká plocha poskytující 
příjemný dešťový proud vody, 
praktická odkládací plocha 
i majestátní vzhled – tak by šlo 
stručně popsat nové 
sprchové sety Hansgrohe 
Rainmaker Select. Model 
460 s hlavicí širokou 46 cm 
nabízí kromě širokého 
a silného dešťového proudu 
i provzdušněný déšť a silný 
masážní jednosvazkový 
proud. Cena modelu 
Rainmaker Select 460 3jet 
je 119 935 Kč.

KONTAKT: www.hansgrohe.cz

www.sapho.cz

KOUPELNY
OD ČESKÉHO
VÝROBCE

Máte pocit, že tato koupelna 
je přesně taková, o jaké už 
dlouho sníte? 
Postupte tedy ve svých 
plánech o krok blíž a napište 
s o bezplatné zaslání katalogu 
na rok 2015. 

IDEÁLNÍ
KOUPELNA

Koupelnový 
nábytek LARITA.

Horké novinky najdete také v našem 
novém katalogu obkladů a dlažeb.

1-2_sirka_zari_Sapho.indd   1 9.9.2015   11:23:27
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AKTUALITY

Velký remake

Obliba kolekce koupelnového 
nábytku Inn vedla značku 
Dřevojas k její inovaci. Nová 
řada Big Inn nabízí větší 
úložné prostory vybavené 
přehlednými organizéry 
a pořadači. Komfort užívání 
zvyšují protiskluzové 
podložky, které výrobce 
dováží z Japonska. Nábytek 
je možné pořídit v kterémkoli 
odstínu vzorníku barev RAL 
nebo NCS s v několika 
dřevodekorech.

KONTAKT: www.drevojas.cz

Designový odtok

V roce 2003 společnost unidrain jako první 
na světě vyvinula podélný odtok, který se 
umísťuje ke stěně, a nabídla tak alternativu 
ke čtvercové mřížce uprostřed 
sprchovacího prostoru. Za několik let se 
tento jedinečný systém stal ve stavebnictví 
preferovaným systémem podlahových 
odtoků. Praktický princip produktů unidrain 
korunují nové designové mřížky, které se 
stanou ozdobou každého sprchového 
koutu. Ceny 943 a 1 150 Kč.

KONTAKT: www.lavare.cz Expres úklid

V podzimní kolekci 
koupelnových doplňků H & M 
Home najdete stylové úložné 
boxy, koše a tašky, které vám 
pomohou udržet ve vaší 
koupelně řád. Cena 
vyobrazené tašky 
na prádlo 399 Kč. 

KONTAKT www2.hm.com 

Posel teplé vody

Unikátní řešení nabízí nová termostatická baterie 
Chrome (Ravak), která umožňuje rozvod teplé 
vody až na tři místa. Současně je tak možné 
používat hlavovou i ruční sprchu a zároveň 
i vývod do vany nebo hydromasážní trysky 
ve sprchovém koutu. Třícestný model rozšiřuje 
bohatou nabídku řady Chrome včetně typu 
s funkcí vodopádu. Cena baterie 5 490 Kč.

KONTAKT: www.ravak.cz

006_011_KO03.indd   8 16.09.15   9:22
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Hezky česky

V Hradci Králové otevřela v červnu společnost MK 
centrum české keramiky novou vzorkovou prodejnu. 
Na rozloze 420 m2 je tu vystaveno přes 40 modelových 
koupelen, ve kterých si návštěvníci mohou na vlastní oči 
prohlédnout novinky i stálice z široké nabídky obkladů 
a dlažeb Rako. Pod značkou Rako Objekt tu architekti 
najdou ucelený systém vzájemně se doplňujících sérií se 
zaměřením na vysoké technické požadavky. České 
výrobky v nové vzorkovně prezentují také značky Jika, 
Ravak, Krajcar a Novaservis.  Velká část vystaveného 
zboží je díky velkokapacitnímu skladu k okamžitému 
dodání.

KONTAKT: www.mk-rako.cz

TURN FUNSTING

STRIPE AIR

Elegantní a krásná koupelna
Nová tlačítka FLAT byla navržena pro nejnáročnější 
zákazníky. Splňují požadavky moderní interiérové 
architektury – originální design tvoří čistou linii 
s ostatními prvky koupelny. Mechanismus je plně 
integrován do stěny, takže tlačítko vystupuje pouze 
5 mm nad obklad. Pohledová plocha je tvořena 2 mm 
tenkou deskou z kartáčovaného kovu. 

www.alcaplast.cz

Objevte plochá 
tlačítka FLAT

006_011_KO03.indd   9 15.09.15   13:37
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Esence hygieny

V nové sérii Esence se návrháři značky 
Grohe zaměřili na samotnou podstatu 
a minimalistický vzhled nových baterií 
oprostili od všech nadbytečných prvků. 
Jedinečný design však není jediné, čím 
se mohou chlubit. Uživatele potěší 
například regulovatelný perlátor 
AquaGuide nebo technologie SilkMove 
zabraňující neúmyslnému spuštění 
vody. Cena pákové umyvadlové 
baterie, velikost L od 6 913 Kč.

KONTAKT: www.grohelive.cz

Legální přístup

Na podzimním veletrhu IFA představila značka 
Samsung novou pračku WW8500 AddWash, jejíž 
specialitou je možnost přidávat prádlo do pračky 
i během pracího cyklu. K inovativnímu řešení se 
společnost Samsung rozhodla, když v průzkumu 
zjistila, že 90 % uživatelů by možnost otevřít 
pračku během provozu bez rizika vytečení vody 
a poškození spotřebiče uvítalo. Jako další pračky 
Samsung je i tento model vybavený unikátní 
technologií EccoBubble, která zajišťuje účinnější 
a šetrnější praní při nižších teplotách. Cena 
novinky zatím nebyla stanovena.

KONTAKT: www.samsung.cz 

Tiše, úsporně, šetrně

Žhavou novinkou značky Geberit je toaleta 
AquaClean Mera vybavená integrovanou 
sprchou s novou patentovanou technologií 
WhirlSpray, která poskytuje důkladnou a jemnou 
očistu rotujícím a pulzujícím proudem vody 
obohaceným o dynamické provzdušnění. 
Rychlou a plynulou dodávku teplé vody zajišťuje 
hybridní ohřev v průtokovém ohřívači 
a zásobníku. Díky inovativní technologii 
TurboFlush a asymetrickému tvaru mísy bez 
horního lemování je splachování účinné, 
ekonomické a tiché. Komfort užívání zvyšuje 
diskrétní osvětlení usnadňující orientaci ve tmě. 

KONTAKT: www.geberit-aquaclean.cz

006_011_KO03.indd   10 15.09.15   13:37
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Malý rozměr, velký výkon

Zásobníkové ohřívače vody z nové kolekce Andris (Ariston) se 
vyrábějí ve třech velikostech s kapacitou 10, 15 a 30 litrů vody 
a v provedeních Andris R, Lux a Lux Eco. Prostorově úsporné ohřívače 
umožňují instalaci nad i pod umyvadlem či dřezem. Všechny modely 
se vyznačují malými rozměry, elegantním stylem typickým pro italský 
design a ekonomickým provozem. Cena ohřívačů od 3 618 Kč.

KONTAKT: www.ariston.cz

192x127.indd   1 29.5.14   13:15
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TÉMA: živelná koupelnA

5     elementů

očisty 
podle feng-šuej
V koupelně obnažujeme nejen svá 

těla, ale i myšlenky a emoce. Proto 

zde toužíme po absolutním klidu 

jako v lese, v horách nebo v jezeře, 

abychom mohli tíhu dne nechat volně 

odplynout. Absolutní klid pro takto 

křehké rozpoložení navodí design 

inspirovaný učením feng-šuej.

volně stojící vana Aquatech 
(kerasan) z materiálu pietraluce 
odolného proti poškrábání 
a usazování vodního kamene, 
rozměry 170 x 70–80 x 47–56 cm, 
cena 138 890 Kč, 
www.sapho.cz

012_025_KO03.indd   12 15.09.15   13:26
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Voda

Koupelna je přirozeně ztělesněním elementu vody, 
který představuje zklidnění a uvolnění celého těla 
i mysli. Proto si její interiér rozumí s lehkými světlými 
barvami, které vyvolávají pocit čistoty a svěžesti, 
jako jsou odstíny bílé, modré nebo zelené. 
S elementem vody jsou spojené také zvlněné 
nepravidelné vzory, které v současné době 
designéři rádi používají na 3D obkladech 
a tapetách. Další formu vodního živlu zastupují 
hluboké nádoby – solitérní umyvadla a umyvadla 
na desku, evokující hluboké tůně plné chladivé 
vody. A nakonec nesmíme zapomenout
ani na samotné zprostředkovatele vodního
živlu – sprchy a koupelnové baterie, které jsou 
nenápadnými a samozřejmými účastníky našich 
očistných rituálů. Zároveň jsou to však i prvky, které 
se podílejí na odplavování energie. Proto je důležité 
při jejich výběru klást kromě estetické stránky důraz 
také na jejich hospodárnost, abychom jí nenechali 
odtéct víc, než je potřeba. 

     ELEMENTŮ

OČISTY 
PODLE FENG-ŠUEJ

Samostatně stojící vana
Zita (Laguna) z litého mramoru 
(směs syntetické pryskyřice
a mletého dolomitu), cena
39 990 Kč, www.siko.cz 

Umyvadlo v puristickém stylu 
Artis (Villeroy & Boch)
z nového materiálu TitanCeram, 
610 x 410 mm, cena pro český 
trh zatím nebyla stanovena, 
www.villeroy-boch.com

Rektifi kovaný lesklý dekor Zar 
Blanco (Porcelanosa), rozměr

31,6 x 90 cm, cena 12 076 Kč/m2,
www.designbath.cz

Vázy Lundi 22/02 (Ligne Roset)
z ručně foukaného skla v azurovém 

odstínu, design Guillaume Bardet, 
cena větší vázy 3 060 Kč, menší 

vázy 2 260 Kč, www.ligne-roset.cz 

012_025_KO03.indd   13 15.09.15   13:48
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Harmonického 
uspořádání koupelny 
docílíte minimalistickým 
vybavením, oblými tvary 
a vizuální čistotou 
nerušenou tradiční 
záplavou nezbytností 
v okolí vany a umyvadla

Vanová a sprchová
páková baterie E2 (Kludi), 
chrom, cena 17 888 Kč, 
www.a-kludi.cz 

Vlněný koberec 
ve skandinávském stylu
s geometrickým motivem, 
cena 5 660 Kč,
www.urbanara.co.uk

Koupelnová předložka
Ley (Grund)
v marcipánovém odstínu, 
rozměr 50 x 60 cm, cena 
379 Kč, www.grund.cz

Maloformátový obklad
a dekor Concept Turquesa, 
rozměr 20 x 20 cm, cena 
obkladu 895 Kč/m2,
dekor 995 Kč/m2,
www.sapho.cz 
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Všechny věci v jednom stylu. Koncept Chrome.

Nábytek Koupelnové 
doplňky

Vodovodní
baterie

„Lze do koupelny poskládat 49 zařizovacích 
předmětů tak, aby měly sladěný design?“

„Ano, lze! Přesvědčte se na chrome.ravak.cz“

Vany
a zástěny

Umyvadla Sprchové 
kouty

Sedátka 
do sprchového koutu 

HARMONICKY
SLADĚNÝ
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Dřevo

Dřevěné prvky byly vzhledem ke svým limitujícím vlastnostem 
v koupelnách ještě donedávna tabu. Jenže časy se mění 
a výzvy výrobců keramických obkladů a podlah s nimi. A tak si 
dnes můžeme ukořistit svůj kousek přírody třeba i v džungli 
velkoměsta například s obklady a dlažbou. Nové technologie 
glazování a digitálního tisku vtiskávají povrchu podlahy 
požadovaný hřejivý efekt i krásnou kresbu dřeva. Příjemnou 
alternativou k chladnější keramice jsou vinylové podlahy, 
kterým lze také propůjčit vzhled oblíbených tvrdých dřevin. 
V nabídce prodejců najdete také vinylové podlahy imitující 
recyklované dřevo, které jsou k nerozeznání od starých 
kartáčovaných povrchů se stopami po zubech pily. Stejně jako 
u keramiky je jejich výhodou snadná údržba a odolnost proti 
vodě a vlhkosti. Podle feng-šuej nejsou imitace dřevin nebo 
dřevo jako opracovaný materiál zdroji rostoucí a rozpínavé 
energie. Tu však koupelně dodají vhodně vybrané rostliny. Živý 
prvek do koupelny vnesou nenáročné asparagusy, parožnatky 
nebo ledviníky. Pokud vaše koupelna netrpí nedostatkem 
přirozeného světla, nemusíte se bát ani orchidejí nebo bromélií.

Vertikální vzory
a svislé prvky jsou 
charakteristické pro 
element dřeva. Dřevěné 
žebříky místo klasických 
polic a věšáků zde tedy 
nejsou jen designovou 
záležitostí

Závěsná akrobacie v podání
žebříku Dace (Llot Llov), rozměr
470 x 2 230 mm, cena 6 010 Kč,
www.llotllov.de

Umyvadlo Bentley (Kerasan)
s integrovanou toaletní zásuvkou,
design Marc Sadler, cena umyvadla
13 390 Kč, cena skříňky 79 990 Kč,
www.sapho.cz

Polštář s potiskem barevného 
peří (Zenza), plátno, rozměr
50 x 50 cm, cena včetně výplně 
870 Kč, www.nila.cz 

Sluha 03 (Lugi), dubové
dřevo, design Matěj Chabera, 
cena 14 090 Kč, www.lugi.cz
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Polštář Heather (Zenza)
s etno motivem, bavlna, rozměr 
45 x 45 cm, cena včetně výplně 
1 640 Kč, www.nila.cz 

Umyvadlová stojánková baterie
z kolekce Cono (Gessi), design 
Prospero Rasulo, chromové 
provedení, cena 13 823 Kč, 
www.designbath.cz  

Zrcadlo Narciso (Ligne Roset), 
design Alice Rosignoli, rám
z třešňové dýhy, cena 14 280 Kč, 
www.ligne-roset.cz  
  
Židle Form Armchair
(Normann Copenhagen), masivní 
dubové dřevo a plast, design
Simon Legald, cena 6 720 Kč,
www.normann-copenhagen.com
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S elementem kovu jsou 
spojené kulaté tvary. 
Kruhové umyvadlo, 
zrcadlo nebo 
koupelnové předložky 
by v této koupelně 
proto neměly chybět

Slinutá dlažba, dekor
s podbarveným střepem ze série 
Rock (Rako), rozměr 30 x 60 cm, 
cena 459 Kč/ks, www.rako.cz 

Keramický glazovaný obklad
Black & white Valentine
(Los Kachlos), mix dezénů, cena
1 499 Kč/m2, www.lk-home.cz

Velkoformátový rektifi kovaný obklad 
Papirus (Peronda), 32 x 90 cm, 
cena 899 Kč, rektifi kovaný dekor, 
32 x 90 cm, cena 1 199 Kč,
www.siko.cz
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Kov

Chladná, na první pohled možná vyvolávající dojem 
nepřístupnosti, ale v žádném případě ne nudná. Šedá 
patří ke znovu objeveným barvám, které si našly svou 
cestu i do světa koupelen. Není divu, když se dá tak 
skvěle kombinovat s kontrastními barvami a materiály. 
V souvislosti s trendem bezespárých jednolitých povrchů 
a minimalistickým „technickým“ designem se zhmotňuje 
v betonových a cementových stěrkách a litých 
podlahách, které si skvěle rozumějí se surovým dřevem, 
elegantním sklem, bláznivým plastem i měkkým textilem. 
Dalším nositelem ušlechtilých šedých odstínů je kámen, 
který se podobně jako dřevo objevuje v koupelnách 
v podobě imitací na keramických dlažbách a obkladech. 

Ergonomické pojetí ranních a večerních 
rituálů v podání kolekce Citterio 
(Keramag), cena umyvadla (90 cm)
12 740 Kč, www.sanitec.cz 

Zátka do umyvadla Quo Vadis 
(Watergate), zinek a polyester,
cena 219 Kč, www.butlers.cz 

Keramický obklad Le Marais
(Naxos) imitující kámen, rozměr
26 x 60,5 cm, cena 699 Kč/m2, mozaika 
Le Marais Spacatella Perlage, 
rozměr 30 x 30 cm, cena 749 Kč/ks, 
www.koupelny-ptacek.cz

Polička, nebo houpačka? 
Balancoire (Ligne Roset) 
ve vyváženém designu od Alice 
Rosignoli, jasan, cena 6 596 Kč, 
www.ligne-roset.cz       

Věšáky Stone Hooks (Normann 
Copenhagen) z islandského kamene 
a nerezové oceli, cena 927 Kč, 
www.normann-copenhagen.com
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Oheň

Element ohně podle feng-šuej nepatří mezi nejvhodnější prvky 
do koupelny. Poslední designové trendy, které vnesly do koupelen teplé 
metalické odlesky, ovšem hovoří jinak. Teplé měděné odstíny se objevují 
na nadčasových mozaikách i velkoplošných obkladech. A pozadu nejsou 
ani doplňky, jako je osvětlení, zrcadla nebo úložné boxy, které dodávají 
koupelnovým interiérům nádech luxusu. Kovy v barvě zapadajícího 
slunce se kombinují s neutrálními tóny bílé a krémové. Ke slovu se hlásí 
také dřevo ve světlém provedení. Jemné podtóny mědi podtrhují doplňky 
v pudrovém odstínu. Tyto prvky najdeme jak v historizujících interiérech, 
které evokují staré časy volně stojícími měděnými káděmi, v koupelnách 
inspirovaných Orientem, v nichž se lesk mědi spojuje s plastickými 
a perforovanými ornamenty, ale i v moderních domácích wellness, kde 
barvy plápolajícího ohně prohřívají jejich minimalistický ráz.

Hřejivé tóny mědi ve spojení
s přísnou geometrií nabízí 
závěsný lustr Diamond 
(Pols Potten), rozměr 40 x 40 x 
55 cm, cena 5 600 Kč, 
www.nila.cz 

Měděné osvětlení v etno
stylu Sufi  (Zenza), průměr
50 cm, výška  60 cm, cena
12 500 Kč, www.nila.cz 

Mozaika Nanoiconic
(Apavisa) v bronzovém odstínu 
tvořená kostičkami
2,5 x 2,5 cm, cena 9 448 kč/m2 
bez DPH, www.iridio.cz 

Keramická glazovaná dlažba 
Vanadio (Los Kachlos)
s metalickým efektem,
45 x 90 cm, cena 1 999 Kč/m2, 
www.lk-home.cz 

Samostatně stojící
armatura s vysokým výtokem 
Hansaconcerto (Hansa) 
nabízí větší prostor při mytí 
rukou, cena na dotaz,
www.hansa.cz 
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Feng-šuej spojuje 
element ohně 
s květinovými vzory, 
živými kvetoucími 
rostlinami, 
uměleckými předměty 
a špičatými tvary

Závěs Hank (Llot Llov) 
umožňuje vrátit původní funkci 
starým zrcadlům, která přišla
o svůj rám, cena 1 350 Kč, 
www.llotllov.de

Ručník Adagio Blush, 
rozměr 70 x 130 cm, cena 
599 Kč, koupelnová 
předložka Origami Light 
Pink, rozměr 60 x 60 cm, 
cena 999 Kč, vše Aquanova, 
www.aquanova.com 
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Země

Světlé zemité tóny ve spojení s čistou elegancí bílé sanity jsou 
nejen esencí elementu země, ale i nadčasovým evergreenem, 
který snad nikdy nevyjde z módy. Ačkoli by se mohlo zdát, že tato 
kombinace nenabízí velký prostor pro kreativitu, opak je pravdou. 
Co ubírají minimalistické, neutrálně laděné koupelny v barvách, 
to lze hravě dohnat v kombinaci rozmanitých tvarů a struktur. 
Možností, jak je do interiéru propašovat, je celá řada. Na velkých 
plochách krásně vyniknou plastické obklady připomínající 
písečné duny nebo zkamenělé přesličky. Vyřádit se můžete také 
na sanitě, jejíž tvary působí, jako by je „vysochala“ eroze. 
V menších koupelnách udělají tutéž službu drobnější doplňky ze 
surového dřeva, tkaniny s výraznou strukturou nebo osvětlení 
organických tvarů.

Keramický obklad s dekorem 
Danubio (Siko), mat,
32 x 90 cm, cena
1 199 Kč/m2, www.siko.cz  

Zrcadlo Sunbeam (Kare 
Design) s poniklovaným 
povrchem, Ø 90 cm, cena
3 370 Kč, www.kare-shop.cz  

Série obkladů Zen (Rako)
s fl orálním makroornamentem, 
obklad 30 x 60 cm, cena 
1 199 Kč/set, listela se 
vzhledem bambusových stébel 
60 x 15 cm, cena 799 Kč/ks, 
www.rako.cz

Mořská houba z Mexického 
zálivu, cena od 700 Kč, 
www.anthropologie.eu 
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Koupelna inspirovaná 
elementem země je ideální 
pro požitkáře. Sluší jí 
pohodlná křesílka, polštáře, 
měkké XXL osušky, huňaté 
župany a nižší rozložité kusy 
nábytku

Nová kolekce baterií 
Essence (Grohe) vyniká 
jemnou minimalistickou 
geometrií, oblými tvary
a inteligentními technologiemi 
EcoJoy a SilkMove,
které šetří vodu a energii, 
www.grohelive.cz  

Lavice Nipprig (Ikea) z přírodních 
vláken v odlehčeném designu 
vonícím po létě, rozměr
132 x 51 x 45 cm, cena 1 790 Kč, 
www.ikea.com/cz 

Koupelnová předložka Misona, 
rozměr 86,4 x 53,4 cm, cena od
1 680 Kč, www.anthropologie.eu

Ušlechtilý tvar koupelnové misky 
Cape Cod (Duravit) s okraji
5 mm vychází z použití speciální 
keramické hmoty DuraCeram, cena 
od 9 600 Kč, www.duravitcz.cz  
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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; DORINT 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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Do koupelny pro malou slečnu se hodí 
obklady v pastelových barvách, série 
Fresh (Rako), 5 odstínů, formát 20 x 
40 cm, cena 299 Kč/m2, www.mk-rako.cz

Rodiče s malými dětmi musí vybavení koupelny 

přizpůsobit jejich  potřebám i možnostem. 

Výhodou je, mají-li k dipozici druhou koupelnu, 

kterou zařídí speciálně pro děti. Když se 

koupelna dětem líbí a cítí se v ní bezpečně, 

chodí si mýt ruce daleko ochotněji a snáze si 

tak osvojují základní hygienické návyky.

Hygiena,
která děti
baví 
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Vběžně zařízené koupelně 
čeká na malé děti řada 
překážek a nástrah. Těž-

ko dostupné je pro ně umyvadlo, 
klozet, armatury i většina před-
mětů umístěných nebo zavěše-
ných ve standardní výšce. Při 
používání umyvadlové či vanové 
baterie se mohou snadno opa-
řit, jejich bezpečnost ohrožují 
i kluzké povrchy nebo ostré hra-
ny nábytku. V koupelně se spe-
ciálním vybavením se děti brzy 
naučí obsloužit samy bez pomoci 
dospělých.

NEBOJTE SE BAREV
Ať se nám to líbí nebo ne, děti 

mají většinou rády pestré barvy, 
jejich výrazné kombinace, ob-

Dávkovač mýdla a držák na 
zubní kartáček ze série Bob, 
odolný materiál Polyresin, 
cena 325 Kč/ks,
www.sapho.cz

Podle růžové barvy můžeme soudit, že koupelnu užívá 
mladá „dáma“.  Stínící plisé umožňuje stažení horního 
i dolního profi lu, takže vznikne stínící pruh, cena (podle 
typu tkaniny) od 2 400 Kč, www.climax.cz

Bezdotyková baterie Oras 
Optima s páčkou pro nastavení 
teploty, cena 6 715 Kč,
www.oras.cz
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Závěsná toaleta ze série Kind 
(Keramag), odnímatelné 
dvoudílné sedátko, cena 
5 034 Kč, www.sanitec.cz 

Klozet ze série Kind 
(Keramag), stojací verze, 
plastová nádrž, výška 35 cm, 
cena 7 211 Kč, www.sanitec.cz
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Klozet ze série Kind 
(Keramag), provedení
s tlapami, hygienické 
sedátko, cena 7 211 Kč, 
www.sanitec.cz

Závěsný klozet ze série 
Kind (Keramag),
cena 5 034 Kč,
www.sanitec.cz

rázky či dekory hraničící často 
s kýčem. I když je chcete vést 
k estetičtějšímu cítění, dopřej-
te jim v útlém věku prostředí, 
které na ně bude působit vese-
le, optimisticky a podpoří jejich 
fantazii. Abyste po čase nemu-
seli měnit obklady, zvolte jed-
nodušší typy a nechte je dětem 
ozdobit samolepkami, které se 
dají později odstranit. Vstříc 
dětským přáním můžete i při 
nákupu hygienických pomůcek, 
ručníků a závěsů, které po čase 
jednoduše vyměníte za předměty 
ve střízlivějším provedení. 

BEZ STUPÁTEK
Dětskou koupelnu můžete vy-

bavit speciální sanitární kerami-
kou určenou pro děti předškol-
ního věku. V nabídce jsou malé 
klozety, bidety i umyvadla. Umy-
vadlo by mělo být ve výšce 60 cm 
a mělo by mít dostatek odklá-
dacích prostor, výška dětského 
klozetu a bidetu je okolo 30 cm. 
Na trhu je několik typů dětských 
toalet v závěsném i stojacím pro-
vedení v jednodušším i hravém 
stylu. Zatímco hodně dospělých 
dává před vanou přednost spr-
chovému koutu, děti koupání 
ve vaně milují. Pro nejmenší jsou 
určeny mobilní vaničky, které 
umožňují koupel vleže i vsedě. 
Když ale povyrostou, s velkou 
chutí používají běžnou vanu, 
ve které dokážou strávit spoustu 
času. Riziko uklouznutí eliminu-
je pevná protiskluzová úprava, 
kterou mohou nahradit i proti-

Masivní schůdky Molger, dvě 
výškové úrovně, masiv/bříza, 
cena 599 Kč, www.ikea.cz

Mobilní umyvadlo Big
se zrcátkem a kartáčkem,

cena 499 Kč,
www.kojenecke-hracky.cz
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stolička Forsiktig, pevný 
plast, protiskluzový povrch, 
cena 49 Kč, www.ikea.cz
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skluzové samolepky s dětskými 
motivy nebo speciální podložka. 
Protože vana pro děti předsta-
vuje hlavně zábavu, je vhodné 
ochránit koupelnu před vytope-
ním zástěnou z bezpečnostního 
skla nebo alespoň sprchovým 
závěsem.

NEPOPÁLÍ!
Riziku opaření horkou vodou 

zamezíte pořízením termostatic-
kých baterií, u kterých se nasta-
ví optimální teplota, aby voda 
nikdy netekla horká. Chcete-li 
zabránit zbytečnému plýtvání, 
zvolte k umyvadlu armaturu 
s omezovačem proudu nebo bez-
dotykový model, jehož senzor 
spouští vodu pouze při přiložení 
rukou k výtokovému ramínku. 
Pokud malé děti užívají koupel-
nu společně s dospělými, je třeba 
ji vybavit rozmanitými pomůc-
kami, jako jsou stupátka k umy-
vadlu a ke klozetu, anatomicky 
tvarovaná klozetová sedátka, 
která se pokládají na běžný klo-
zet, nebo protiskluzovými pod-
ložkami do vany a sprchového 
koutu. Stejně jako v ostatních 
částech bytu tu můžete použít 
zarážky do zásuvek a skříněk 
nebo podložky, které zajistí dve-
ře v pootevřené poloze a vy bu-
dete mít své ratolesti stále pod 
dohledem.  ■

Sanitární keramika ze série Kid 
(Sa-Line), ceny: kombiklozet
(včetně nádržky bez splachovacího 
mechanismu) 4 990 Kč, sedátko
1 190 Kč, umyvadlo 1 790 Kč,
www.sapho.cz

Koupelnová předložka z kolekce 
Karim, materiál 100% supersoft 

polyakryl, 5 let záruka, výška vlasu 
20 mm, rozměry od 80 x 60 cm, cena 

od 559 Kč, www.grund.cz

Dětské umyvadlo je 
vybavené bezdotykovou 
baterií Jika Senzor 
Inox, cena 5 975 Kč, 
www.koupelny-cz.cz

Koupelnová předložka z kolekce 
Karim, materiál 100% supersoft 

polyakryl, 5 let záruka, výška vlasu
20 mm, rozměry od 80 x 150 cm,

cena od 1 619 Kč, www.grund.cz
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jedním z typických prvků 
kolekce jsou křížové 
ovladače. Úhel pootočení 
opticky signalizuje množství 
tekoucí vody Ergonomická 

EsEncE ElEgancE 
Na mezinárodním veletrhu koupelnového vybavení ve Frankfurtu 

představila značka Axor novou kolekci armatur, kterou pro ni 

navrhl designér Antonio Citterio. Elegantní tvary baterií ze série 

Citterio E vyhoví nárokům na luxusní i nadčasové řešení koupelen 

zařízených v rozmanitých stylech.
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Páková umyvadlová baterie 
125, cena s odtokovou 
soupravou a táhlem
12 980 Kč

Tříotvorová umyvadlová 
armatura 170 s táhlem, 
odtokovou soupravou 
a destičkou, cena 22 815 Kč

Páková umyvadlová 
baterie 250, cena 
16 820 Kč

Prosté označení nové 
řady písmenem E mů-
žeme vnímat jako sym-

bol vyjadřující eleganci, která 
je pro všechny prvky kolekce 
příznačná. Stejně tak ale může 
upozorňovat na ergonomii, 
již designér považuje u všech 
svých návrhů za samozřejmou. 
Sám autor označuje svou ko-
lekci, která je estetická i vyso-
ce funkční, jako esenci luxusu. 
Rozmanité tvary některých 
ovládacích prvků pomáhají 
uživateli vnímat opticky pozici 
nastavení. To je výrazné napří-
klad u kohoutku ve tvaru kříže, 
jehož úhel pootočení signalizu-
je množství tekoucí vody, nebo 
u termostatického ovladače 
upozorňujícího na nastavení 
teploty.  Komfort a flexibilitu 
promyšleného způsobu ovládá-
ní umocňuje příjemný kontakt 
s ušlechtilým materiálem, který 
výrobce nabízí v patnácti povr-
chových úpravách.

ERGONOMICKÁ 
ESENCE ELEGANCE 

ANTONIO CITTERIO

Italský architekt a průmyslový 
designér spolupracuje s mnoha 
významnými světovými 
značkami včetně výrobců 
koupelnového vybavení. 
Citterio E je třetí kolekce, 
kterou navrhl pro značku Axor

 

Termostatická technologie 
Hansgrohe Select umožňuje 

intuitivní ovládání horní, ruční 
a boční sprchy stisknutím 
tlačítka a pomocí snadno 
pochopitelných symbolů
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Kolekce obsahuje stojánko-
vé i nástěnné armatury vhod-
né k umyvadlu, vaně, bidetu 
i sprchovému koutu. Efektní je 
kombinace měkkých tvarů s os-
trými hranami a rovnými plo-
chami, kterou tvůrce označuje 
výrazem soft cube. Výrazným 
designovým prvkem jsou ved-
le nadčasových křížových ko-
houtků i štíhlé, elegantně zaob-
lené páky vyčnívající nad ladně 
tvarovanými těly stojánkových 
armatur. Různě zbarvené povr-
chy baterií v lesklém, matném 
i kartáčovaném provedení jsou 
odolné vůči mechanickému po-
škození i čisticím prostředkům. 
Kolekci E Citterio lze vhod-
ně kombinovat s doplňky řady 
Universal skládající se z růz-
ných lišt, odkládacích prvků 
a držáků. ■

KONTAKT:

www.hansgrohe.cz

Kolekce obsahuje 37 prvků, 
v nabídce je několik typů 
armatur k vaně, umyvadlu 
i do sprchového koutu

řadu Citterio E lze 
vhodně kombinovat  
s doplňky se série 
Universal 
od stejného návrháře
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Štíhlé zaoblené 
rukojeti baterie se jako 
výrazný designový 
prvek prolínají celou 
kolekcí

Pro tříotvorové umyvadlové 
baterie jsou typické ergonomicky 
tvarované rukojeti se zaoblením 
poskytující komforní ovládání

Podlahová vanová 
baterie je vybavená 
minimalistickou 
tyčovou sprchou, 
odkládací lišty a háčky 
jsou ze série 
Universal
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nábytek ze série Play/Replay 
(Makro), světlý palisandr, 
cena od 38 700 Kč/blok, 
www.styleit2.cz

I přes velkou oblibu bílého koupelnového nábytku trvá stále zájem také o nábytek s dekorem 

dřeva. Povrch přírodního masivu nebo jeho dokonalá imitace mají totiž schopnost interiér 

opticky zateplit a vtisknout mu atmosféru příjemně zabydleného prostředí

Kresba, Která neomrzí 
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Umyvadlová police složená
ze dvou rohových dílů Ragrung, 
materiál bambus, cena 699 Kč/ks, 
www.ikea.cz

Umyvadlová skříňka ze série
Prim (Erra), lakovaný masivní cedr, 
146 x 72 cm, cena 22 990 Kč, 
www.sapho.cz

Umyvadlová skříňka z kolekce 
Perfetto (Inda), lamino 
s dekorem dřeva, cena 
39 378 Kč, www.designbath.cz 

Ještě v nedávné minulos-
ti se do koupelny nábytek 
z masivu běžně nepořizo-

val, protože panovaly obavy, že 
mu vlhké prostředí neprospívá. 
Do většiny tehdejších prostoro-
vě omezených koupelen se navíc 
masivnější kusy nábytku neho-
dily. Dnes se ale k tomuto ma-
teriálu znovu vracíme, snad aby 
nám v přetechnizovaném světě 
zprostředkoval alespoň částečný 
kontakt s přírodou.

DOMÁCÍ I CIZOKRAJNÉ
Na zhotovení koupelnového 

nábytku se používá hlavně dřevo 
s vyšší hustotou. Z tuzemských 
dřevin je nejvhodnější dub, kte-
rý dobře odolává vlhku a v dů-
sledku jeho působení nemění 
ani svou barvu. S vhodnou povr-
chovou úpravou, která odpuzuje 
vodu a pomáhá zabránit tvaro-
vým změnám, jsou vhodné i jiné 
dřeviny, například buk nebo 
jasan. „Z evropských dřevin se 
na koupelnový nábytek hodí 
například sibiřská bříza, která 
má na rozdíl od tuzemské vyso-
kou hustotu a pevné letorosty,“ 

Umyvadlový stolek ze série 
True Oak (Villeroy & Boch), 
rozměr 100 x 55 cm, cena 
80 260 Kč, www.sanita.cz
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Zrcadlo Madam Stoltz (Bolina), 
masivní rám, cena 928 Kč,

www.scandishop.pl 

Koupelnový nábytku Q MAX (Dřevojas), 
lamino/dekor cafe, cena umyvadlové 
skříňky (49,5 x 56 x 43,6 cm) 8 990 Kč, 
www.drevojas.cz

Umyvadlová skříňka ze série Dea 
(Ideal Standard), několik šířek, 

odkládací boxy, lamino/dekor modřín, 
cena od 29 640 Kč, www.siko.cz

Sestava nábytku v provedení 
lamino/ořech a bílá, cena 
kompletu 53 420 Kč, 
www.krajcar.cz
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říká truhlář Alois Krobot, který 
vyrábí na zakázku koupelnový 
nábytek pro společnost Perfec-
to Design. „Až dvojnásobnou 
měrnou hmotnost má na rozdíl 
od tuzemského modřínu také 
jeho sibiřská varianta, která je 
ideální i na nejvíce exponované 
desky pod umyvadlo.“

Na výrobu koupelnového ná-
bytku se hodí zejména tropické 
dřeviny, z nichž některým, jako 
je například teak, vlhko doslova 
prospívá. Odolná tropická dřeva 
a moderní technologie ošetře-
ní některých evropských druhů 
umožňují v koupelně použít ma-
siv i na podlahu. I když jde o ná-
kladnější řešení, má velmi dlou-
hou životnost a léta mu na kráse 
spíš přidávají. 

Nábytek Legato (Villeroy & 
Boch), lamino v barvě Santana 
Oak, výroba na zakázku, skříňka 
128 x 38 x 50 cm se dvěma 
výsuvnými díly, skleněnými 
přepážkami a LED osvětlením, 
cena 38 691 Kč, www.siko.cz

Skříňka Squarus, palisandrové 
dřevo, cena 4 590 Kč,
www.sobnabytek.cz

Nábytek zhotovený 
na zakázku, americký 

ořech ošetřený olejem, 
cena  65 000 Kč,

www.perfecto.cz

Věšák z kolekce 
Ergo (Galessia),
tropické dřevo iroko,
cena 6 490 Kč,
www.bertoluccidesign.cz

Koupelnový nábytek ze série Renova Nr.1 
Plan (Keramag), lamino/tmavý dub, ceny: 
skříňka pod umyvadlo 6 566 Kč, vysoká 
skříňka  11 666 Kč, www.sanitec.cz 
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Masivní deska pod umyvadlo ze 
dřeva o volitelné šířce, cena 

od 13 915 Kč, www.lebon.cz 

Nábytek Classic, provedení 
lamino/dekor bříza, cena 

umyvadlové skříňky 5 990 Kč, 
www.ravak.cz 

Ratanové košílky 
Decor Walther, 

různé velikosti,
cena od 692 Kč/ks, 

www.valcke.be

Košíky Valbo, mořská 
tráva, 3 ks, cena 99 Kč, 
www.jysk.cz

036_041_KO03.indd   40 15.09.15   13:34



www.modernibyt.cz    41      

O něco levnější variantu ná-
bytku s přírodní kresbou nabí-
zí dýha připevněná na pevných 
MDF deskách. „Spíš než lak, 
který povrch neprodyšně uzavře, 
doporučuji na masiv i na dýhu 
napuštění speciálním olejem, 
který po měsíci vytvrdne a ošet-
řený voděodolný povrch zpevní,“ 
říká Alois Krobot.

Další a finančně méně nároč-
nou možnost nabízejí laminova-
né MDF desky s dekorem dřeva. 
Současné imitace jsou velmi zda-
řilé i díky strukturovanému povr-
chu a vzoru, který se na menších 
plochách neopakuje. Kvalitní la-
mino je velmi odolné a na rozdíl 
od přírodního dřeva vyžaduje jen 
minimální údržbu.  ■

Nábytek Vipp z dýhy se suky 
mořené do odstínu vintage, hrany 
nábytku takzvaně na pokos, cena 
od 10 890 Kč, www.lebon.cz

Vana obložená panelem s dekorem 
dřeva, kolekce Durastyle 
(Duravit), cena 23 595 Kč
www.koupelny-ptacek.cz

Koupelnový nábytek Hemnes, 
melaminová fólie s dekorem tmavého 
dřeva, ceny skříněk: umyvadlová 
6 690  Kč, zrcadlová 4 290 Kč, 
vysoká 4 790 Kč, www.ikea.cz

Vana Viva (Polysan), samonosná 
konstrukce s obkladem 
z vodovzdorné překližky,
úprava wengé, cena 48 590 Kč, 
www.sapho.cz

Koupelnová podložka Acacia,
ruční výroba, odolné akáciové 
dřevo, cena 3 213 Kč,
www.moeve-shop.de

036_041_KO03.indd   41 15.09.15   13:34



INSPIRACE

42      

10 TIPŮ
PRO ÚTULNOU 
KOUPELNU
Jak zvýraznit přednosti vaší koupelny 

a vytvořit z ní nejoblíbenější zákoutí 

domu či bytu? Seznamte

se s osvědčenými triky, díky

nimž se budete v koupelně

cítit příjemně a bezpečně. 

Budiž světlo

O tom, že správné osvětlení pomáhá 
v koupelně vytvořit příjemnou atmosféru, 
není pochyb. Inspiraci k tomu, jak vybrat 
správné svítidlo, jsme vám představili 
na stranách 72–76. Jak ale vybrat 
správný světelný zdroj? „Při plánování 
jasu nepřímého osvětlení je třeba uvážit 
barvu stěn a kachliček. Tmavé povrchy 
absorbují světlo, a tak vyžadují mnohem 
vyšší svítivost,“ radí odborníci ze 
společnosti Osram. Pro stropní svítidlo 
zvolte LED nebo halogenový zdroj, který 
dodá koupelně jasné a zároveň 
energeticky úsporné světlo. Intimnější 
atmosféru vám zajistí možnost stmívání 
halogenového či LED zdroje anebo tzv. 
kompaktní zářivky.

Otevřená koupelna

Zasadit vanu, nebo nainstalovat 
designový mycí kout přímo do ložnice? 
Ano! Otevřenost prostoru a nabourávání 
utilitárnosti tradičních funkčních zón
patří mezi poslední trendy.

Úložný box z vodního hyacintu 
Nipprig (Ikea), rozměry
50 x 30 x 30 cm, cena 399 Kč, 
www.ikea.com/cz 

Downlightová svítidla 
Punctoled IP65 (Osram) 
vytvářejí příjemné homogenní 
světlo s možností stmívání, 
krytí IP65, cena 2 190 Kč bez 
DPH a recyklačního poplatku, 
www.osram.cz 

Nástěnná zrcadlová 
skříňka Nature Spa 
(Butlers), provedení 
ořechové naolejované 
dřevo, rozměry
80 x 17 x 30 cm,
cena 1 190 Kč,
www.butlers.cz

Umyvadlová skříňka se 
2 zásuvkami Godmorgon 

(Ikea), provedení mořený
dub, rozměry 60 x 49 x 64 cm, 

cena 3 990 Kč,
www.ikea.com/cz

1.

2.
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4.

3.

Variabilita 
a mobilita 

Pravda, koupelnu si nezařizujeme 
každý den, a tak se při její 
rekonstrukci snažíme, aby se nám 
hned neokoukala a zachovala si
svou funkčnost co nejdéle. To ovšem 
neznamená, že ji nelze obměňovat. 
Vsaďte na variabilní odlehčené kusy 
nábytku a doplňky, které v případě 
potřeby budete moci snadno 
přemístit a využít je i v jiných 
místnostech.

Snadná údržba

Nechcete-li se stát zajatci úklidu koupelny 
po každém jejím použití, zajímejte se o kvalitu 
a povrchové úpravy koupelnového vybavení 
od podlahy až po kohoutky. Veškeré materiály, 
které v koupelně použijete, by měly být odolné 
vůči vodě a vlhku. Sprchové a umyvadlové 
armatury by měly umět vzdorovat ulpívání vodního 
kamene (anti-kalk povrchová úprava). Pokud se 
vám podaří vybavit koupelnu kvalitními kousky, 
ušetříte si nejen starosti a bolest namožených 
svalů, ale především zajistíte, aby vám koupelna 
dobře sloužila několik dalších let.

Koupelnová skříň
Retro 120 Individual 
(Dřevojas), lakované dřevo 
(barvy RAL/NCS), rozměr 
119,5 x 49,8 x 46 cm,
cena 38 490 Kč,
www.drevojas.cz

Polštář Couple (Lavmi), 
100% bavlna, rozměr
55 x 30 cm, cena včetně 
výplně 770 Kč,
www.lavmi.cz 

Modulární poličky 
Fretwork (Ex.t), 
přírodní dubové
dřevo, rozměry
45 x 30 x 42 cm,
cena k doptání,
www.styleit2.com

Úložný plátěný koš Small 
Bows (Roomblush), výška 
50 cm, cena 1 134 Kč,
www.roomblush.com  
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5.Jednota stylu

V některých našich koupelnách je možné krásně 
sledovat, kudy kráčely dějiny. I místa očisty se stávají 
expozicemi rozličných suvenýrů z cest a starých 
památek. Prolínání různých stylů a předmětů 
z různých epoch je samozřejmě povoleno. Chce to 
ovšem jasně defi novanou jednotící linii, která propojí 
i různorodé prvky. Jak ji získat? Dopřejte si při 
rekonstrukci koupelny čas. Vystřihujte si obrázky 
vybavení, ale i realizovaných koupelen, které vás 
oslovily, sbírejte vzorníky barev a obkladů a skládejte 
postupně mozaiku, z níž se vám po čase vyloupne 
vaše vysněná koupelna. Je to trochu dřina, ale 
výsledek bude stát stoprocentně za to. Ve stylově 
sladěné koupelně bude otištěna vaše osobnost. 

Umění využít místo 

Největším kamenem úrazu koupelen bývá 
problém s prostorem. Designéři však naštěstí 
myslí i na stísněné místnosti panelákových 
bytů, takže nám ulehčují obligátní dilema, zda 
do koupelny vanu ano či ne. Jedním příkladem 
z mnoha je minivana Classic s kompaktními 
rozměry 120 x 70 cm, kterou navrhl designér 
Kryštof Nosál pro Ravak. Tuto vanu lze doplnit 
zástěnou, takže se ani v malé koupelně 
nemusíte zříkat sloupové sprchy nebo 
sprchového hydromasážního panelu. Pokud 
dáváte přednost raději sprchovému koutu, 
vsaďte na kombinaci nízké sprchové vaničky 
zapuštěné do země s „neviditelnou“ éterickou 
zástěnou s průhlednými těsnicími lištami. 

Skříň na prádlo Lillången 
(Ikea) s integrovaným košem, 
rozměry 40 x 38 x 195 cm, 
cena 2 240 Kč,
www.ikea.com/cz

Textilní boxy (Côte Table), 
cena 690 Kč,
www.lepatiolifestyle.com 

Vysoká skříň Silverån (Ikea) 
se 4 výškově nastavitelnými 
poličkami a nožkami, materiál 
dřevovláknitá deska, rozměry 
40 x 25 x 183,5 cm,
cena 2 440 Kč,
www.ikea.com/cz 

Odkládací dóza 
a dávkovač Brighton 
(Butlers), materiál 
keramika, cena dózy 
149 Kč, dávkovač 
199 Kč, www.butlers.cz 

Keramický obklad a dekor Nuance (Imola)
v mandlovém odstínu a ve vysokém lesku, 
rozměr 25 x 75 cm, cena obkladu 999 Kč/m2, 
dekor 1 580 Kč/m2, www.koupelny-ptacek.cz 

6.
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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

Přijďte si prohlédnout 
filmovou koupelnu  

v režii Perfecto design.
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Kouzla s barvami

Dříve než začnete malovat a povoláte řemeslníka k výměně 
obkladů a dlažby, podívejte se na svou koupelnu kritickým 
okem. Jaký má tvar? Jaké jsou její přednosti a zápory? Který 
prvek byste chtěli ve své koupelně podtrhnout a jaký je třeba 
naopak potlačit? Má vaše koupelna dostatečný přísun 
přirozeného světla? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou 
ujasnit, zda by nebylo vhodné použít světlý chladný odstín, 
který lépe odráží světlo a prostor díky němu působí opticky 
větším dojmem. S problémem nedostatku prostoru vám 
pomohou například také obklady vytvářející široké 
horizontální pruhy. Pokud se vám koupelna zdá málo útulná 
kvůli vysokému stropu, odveďte od něj pozornost výraznou 
podlahou nebo jej „stáhněte“ výmalbou v tmavším odstínu. 
Do velkých koupelen jsou vhodné také teplé zemité odstíny, 
které prostor opticky zmenší a zateplí. 

Zahřejte se

Topný žebřík je designový 
prvek, kterým můžete prostor 
koupelny ozvláštnit, prohřát 
a z něhož můžete mít každý 
den ručníky krásně suché 
a teplé. Vybírat můžete 
z elektrických těles, které se 
zapojují do zásuvky nebo 
přímo do sítě, teplovodních, 
které se napojují na stávající 
vytápění domácnosti, nebo 
kombinovaných, které 
umožňují obě možnosti.

Umyvadlo a vanu 
BathGallery (Ravak)
můžete sladit s koupelnou 
díky pěti barevným variantám 
vyměnitelného dna, cena 
umyvadla od 12 990 Kč, 
cena vany 44 900 Kč,
www.bathgallery.cz 

Koupelnová předložka Melo 
(Grund), výška vlasu 30 mm, 
rozměr 60 x 50 cm, cena 759 Kč, 
www.grund.cz

Umyvadlo Traffi c (Kolo) umožňuje 
instalaci na desku a s kompaktními 
rozměry od 45 cm zapadne i do malé 
koupelny, cena od 1 890 Kč
bez DPH, www.sanitec.cz 

Radiátor Casteo-D (Kermi)
s minimalisticky pojatými plochými 
trubkami a variabilním připojením (jako 
teplovodní, elektrické nebo 
kombinované těleso), cena k doptání 
u výrobce, www.kermi.cz

Doplňky Atri (Nimco), cena 
pohárku na kartáčky 299 Kč, 
dávkovač mýdla 399 Kč, WC 
kartáč 699 Kč, www.nimco.cz

8.

7.
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Na prvním místě samozřejmě zůstává 
funkčnost, která však musí být úzce spjata 
s designem, jenž ovlivňuje do značné míry 
rozhodovací proces při zařizování. Svou vý-
znamnou roli hraje rovněž praktičnost a pro-
stor. Výrobci sanitární techniky a keramiky, 
jako například Ideal Standard, vyvíjejí jed-
notlivé modelové řady ve spolupráci s reno-
movanými designéry. Jedině tak mohou vzni-
kat kolekce jako například TONIC II, která 
byla navržena renomovaným německým de-
signovým studiem ARTEFAKT.

AQUABLADE® – REVOLUCE 
VE SPLACHOVÁNÍ

Ne každý rok se podaří přivést na trh pro-
dukt, který by významně změnil svoji funkč-
nost. Navíc výrobek, jenž na sebe okamžitě 
upoutá pozornost designem. Společnost 
Ideal Standard, která mimo jiné kdysi vy-
myslela pákovou baterii a celou řadu jiných 
inovativních a převratných technologií, vě-
novala mnoho času a úsilí vývoji splachová-
ní svých klozetů, aby mohl vzniknout systém 
AquaBlade®. Jedná se o způsob splachování, 
který maximálním způsobem zvyšuje nejen 

efektivitu, ale současně spoří vodu a udržu-
je mísu v perfektní čistotě.  Jestliže u vět-
šiny splachovacích systémů zůstává zhruba 
20 % povrchu mísy neumytých, AquaBlade® 
umí opláchnout až 100 %.  

Toho bylo docíleno tím, že hladký a mír-
ně zakřivený oplachovací kanálek byl 
umístěn až k hornímu okraji klozetové 
mísy. Zmizel tedy klasický převislý opla-
chovací kruh, kde se obvykle usazovaly 
nečistoty. Díky inovovanému směrování 
proudu vody v kombinaci s nově navrže-
ným vnitřním tvarem mísy bylo docíleno 
rovněž i snížení rizika stříkání vody bě-
hem splachování, což znamená, že se méně 
bakterií dostává mimo mísu. K tomu všemu 
musíme ještě přidat překvapivě tiché spla-
chování a skutečně nízkou spotřebu vody. 
Výsledek je neuvěřitelný.

KOLEKCE TONIC II A AQUABLADE® 
Poprvé se převratná technologie Aqua-

Blade® objevuje v luxusní designové ko-
lekci sanitární keramiky TONIC II, a to 
ve všech známých variantách klozetů. 
Není tedy překvapením, že klozety s tech-

nologií AquaBladeTM získaly prestižní 
ocenění Reddot Award 2015. 

Nabídka sanitárních prvků nové kolekce 
TONIC II je velmi bohatá jak ve své variabi-
litě, tak v rozměrech, takže je možné vytvo-
řit jakkoli velkou a plně funkční koupelnu. 
Kombinace emocí, formy a funkčnosti je pa-
trná v každém detailu. Při vstupu do kou-
pelny na sebe obvykle strhává pozornost 
umyvadlo a TONIC II není výjimkou. Čisté 
linie a jednoduché geometrické tvary všech 
zařizovacích prvků včetně umyvadel vyvo-
lávají pocit harmonie. 

V kolekci TONIC II nechybí samozřej-
mě ani bohatá nabídka nábytku s mno-
ha praktickými vymoženostmi a chytrým 
úložným prostorem. Vodovodní baterie ladí 
s celkovým pojetím, navíc jsou bezpečné 
a šetří vodu. Za zmínku stojí rovněž atrak-
tivní a pohodlné vany. Nabízeny jsou jak 
klasické, tak k zabudování pro jednu nebo 
dvě osoby a rovněž i volně stojící. ■

Koupelna patří bezesporu k nejdůležitějším místnostem v bytě. Je to místo, 
které dnes neslouží jen pro naši hygienu, ale do značné míry k relaxaci, 
a proto v ní trávíme čím dál více času. Naše potřeby a nároky jsou 
na koupelnu včetně toalety daleko větší, než tomu bylo dříve. 

KAŽDODENNÍ HYGIENA
V KRÁSNÉ KOUPELNĚ

DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA: 
www.is-aquablade.com/czech/
www.idealstandard.cz
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9.Pohodlí nade vše

Abyste se ve své koupelně cítili příjemně a mohli jste se v ní volně 
pohybovat, je třeba respektovat několik ergonomických pravidel. Před 
umyvadlem, vanou, ale i toaletou budete potřebovat alespoň 75 cm.
Pro sprchový kout počítejte s 80–100 cm širokým prostorem a alespoň 
metrem volného místa před ním. Pro každodenní úkony u umyvadla je 
ideální šířka 90 cm. Vzdálenost mezi jednotlivými sanitárními předměty 
by přitom neměla být menší než 25 cm.  Úložné prostory se v koupelně 
odvíjejí nejčastěji od standardní výšky umyvadla (80–90 cm). Nástěnné 
skříňky (ať už ve formě klasických galerek, modulárních boxů nebo 
vertikálních skříněk) instalujte tak, abyste mohli mít nejčastěji používané 
potřeby ve výšce svých očí. Pokud koupelnu využívá vícero generací, 
zohledněte odlišné nároky jednotlivých členů rodiny. Pro děti by určitě 
neměla chybět bezpečná stolička. 

Sladěná od A do Z

Detaily dělají hodně a v případě koupelny, kde 
se to maličkostmi (fl akony, lahvičkami, tubami, 
kartáčky…) jen hemží, to platí dvojnásob. 
Nezapomeňte proto při jejím zařizováním ani 
na zdánlivě bezvýznamné doplňky včetně 
těch, které slouží k vaší každodenní potřebě. 
Sjednotíte-li styl koupelny od obkladů až 
po dávkovač na mýdlo a dózu na kartáčky, 
bude váš chrám očisty působit uceleným 
a uspořádaným dojmem. 

Ultra tenké umyvadlo z kolekce Oldtimer 
(Lebon) doplněné skříňkou s ultra tenkými 
rámečky, push otvírání, šířka 70–140 cm, 
cena od 33 900 Kč, www.lebon.cz 

Plastová dóza se 
šroubovacím uzávěrem 
Gold Lid (Bloomingville) 
na kosmetické potřeby, 
cena 664 Kč
www.bloomingville.com

Žakárově tkané osušky 
s velurem vpředu a bavlněným 
froté vzadu (H & M), rozměr
70 x 140 cm, cena 499 Kč, 
www2.hm.com

Variabilní umyvadlo 
Cellule (Lago)
s „rotujícím“ 
příslušenstvím podle 
výběru, design Daniele 
Lago, materiál 
Cristalplant,
cena 27 076 Kč,
www.lago.cz 

Dávkovač na mýdlo
(H & M), čiré sklo, cena 
299 Kč, www2.hm.com 

10.
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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
web plný inspirace

KOUPELNY & KUCHYNĚ POD JEDNOU STŘECHOU
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Se SmySlem 
pro detail 
Koupelna interiérového designéra Jaroslava Kašpara je promyšlená do 

posledního detailu. Navrhl si ji a zčásti se podílel i na její realizaci. O nápaditosti, 

invenci a důslednosti návrháře tu svědčí několik atypických řešení a prvků, které 

s ostatními zařizovacími předměty vytvářejí harmonický a funkční celek.

Police a umyvadlová deska jsou 
obložené skleněnou mozaikou, 
na obložení vany, umyvadlové 
skříňky a podlahy jsou použité 
lamely z tropického dřeva ipe
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Se SmySlem 
pro detail 

koupelna navazuje na in
tegrovaný kuchyňský 
prostor, od kterého je 

oddělená skleněnými posuvnými 
dveřmi. Dominantním prvkem 
interiéru je průmyslová mozai
ka z tropického dřeva ipe, kterou 
je obložená vana, umyvadlová 
skříňka a podlaha. Tmavý ma
siv odlehčuje keramický obklad 
v azurovém odstínu, který s bí
lou sanitární keramikou navo
zuje atmosféru příjemného hy
gienického prostředí. Obložení 
vany a umyvadla dřevěnými la
melami se ale neobešlo bez pro
blémů. K obkladu totiž majitel 
potřeboval o polovinu tenčí ma
teriál, než je běžně k dispozici. 
A protože se prodejci tento poža
davek nepodařilo splnit, ujal se 

toho sám. Několik dní strávil se 
sluchátky na uších a výkonnou 
pilou v ruce, aby tloušťku každé 
devatenáctimilimetrové lamely 
z extrémně tvrdého dřeva zredu
koval na polovinu. 

Za doslova hodinářskou prá
ci lze označit úpravu polic nad 
vanou, které jsou obložené skle
něnou mozaikou tak, aby spáry 
na plochách i hranách přesně na
vazovaly. Možná až puntičkářská 
se může zdát i snaha o dokonalé 
vyladění odstínu skleněné desky, 
na které je umístěna umyvadlová 
baterie. Šlo o to, sjednotit ji ba
revně s deskou, která je součástí 
ovladačů splachování klozetu. 
Nejprve se majitel pokusil získat 
tento prvek od výrobce. Když ale 
neuspěl, postavil se k problému 

Koupelnu dělí od obývacího 
prostoru s kuchyní posuvné 
skleněné dveře

U klozetu je splachovací 
destička, která se stala 
předlohou pro destičku 
u umyvadlové baterie. V soklu 
vlevo je zabudované topení

V zrcadle je vidět kovová tyč 
na sprchový závěs, která 
alternativně slouží k zavěšení 
ramínek s vypranými košilemi

opět čelem. Nakoupil různě silné 
skleněné desky (protože tloušťka 
skla ovlivňuje jeho zabarvení) 
a podložené bílou fólií je porov
nával s originálem tak dlouho, až 
získal zcela totožný odstín.

Netradiční nápad uplatnil ná
vrhář i u umyvadlové skříňky, 
v jejíž bočnici obložené skleně
nou mozaikou je otvor na toa letní 
papír. Nejde však „jen“ o poda
vač, nýbrž o promyšlený zásob
ník na několik rolí papíru ukry
tých v zásuvce, kde jsou snadno 
a rychle dostupné. Atypicky řeše
né je i topení, které je zabudované 
v soklu, nad nímž je konstrukce 
z nerezových trubek. ■

koNtAkt:

www.duton.cz
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Nové podoby

žebříků
Závěsné radiátory jsou vybavené trubkami nebo držáky, které slouží k dosušení ručníků. Na trhu 

jsou ale i plochá nebo jinak tvarovaná tělesa, u kterých se klade důraz především na design. 

Jednodušší modely ladí se stylem interiéru, nevšední či extravagantní se stávají jeho dominantou.

Příjemný způsob 
vytápění koupelny 

poskytuje 
podlahové topení. 

Snadnější instalaci 
umožňují topné 
rohože, které se 

pokládají pod 
krytinu 

Kombinovaný radiátor Vitalo 
(Zehnder), materiály s vysokou 
tepelnou vodivostí zajišťují rychlé 
předání tepla, několik rozměrů, cena 
(bílá) 38 930 Kč, www.proceram.cz

Radiátor Ice Horizontal 
Single (Caleido) s držákem 
na ručník, 122 x 61 cm, 
možnost připojení na 
centrální topení, 
cena 29 939 Kč, 
www.designbath.cz

Aby bylo v koupelně pří-
jemně, je třeba zajistit 
přívod tepla. Dostatečné 

vytápění je společně s větráním 
důležité také proto, aby v míst-
nosti bylo sucho a netvořily se 
plísně. V současnosti se k vytá-
pění tohoto prostoru nejvíce vy-
užívají nástěnné radiátory, kte-
ré se liší provedením, výkonem 
i způsobem topení. Potřebnou 
hodnotu výkonu pro konkrétní 
prostor zjistíte tak, že jeho ob-
jem (součin výšky, délky a šířky) 
vynásobíte 50 (W). Výsledek (na-
příklad 1 000) pak představuje 
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Designový radiátor shine (Caleido) 
s krytem z metylakrylátu a s osvětlením, 
kombinovaný model, 182 x 59 cm, cena 
154 009 kč, www.designbath.cz

teplovodní radiátor libra Dual (enix), 
stříbrný nebo strukturovaný povrch, 60 x 
110 cm, cena 15 790 kč, www.sapho.cz

Model cosmopolitan 
(Runtal), paleta barev 
Le Corbusier, ocenění 
if Award 2014, 185,3 x 
60 cm, cena od (bílé 
provedení) 45 215 kč, 
www.proceram.cz

výkon, který je nutný ke stan-
dardnímu vytopení prostoru 
na 20 °C. Pro komfortní užívání 
koupelny je však vhodnější tep-
lota okolo 24 °. Proto se do vět-
ších koupelen doporučuje kom-
binovat nástěnný radiátor ještě 
s podlahovým vytápěním. Podle 
toho, které médium je úsporněj-
ší, se pak energeticky náročnější 
typ využívá pouze ke kratší-
mu aktuálnímu zvýšení teplo-
ty v hodinách, kdy se koupelna 
nejvíce využívá. 

samostatné i napojené
Podle způsobu vytápění se 

nástěnné radiátory dělí na elek-
trické, teplovodní, které jsou 
připojené k centrální topné sou-
stavě, a kombinované. Uzavřená 
soustava trubek u elektrických 
typů je naplněná vodou, olejem 
nebo jinou kapalinou. Uvnitř to-
pidla je těleso, které po zapnutí 
záhřívá náplň. Topidlo  se připo-
juje do běžné elektrické zásuv-
ky nebo je napevno zabudované 

052_054_KO03.indd   53 15.09.15   13:53



TOPENÍ

54      

Originální designový radiátor 
Markura (Ad Hoc), leštěná ocel 
a vyjímatelné polštářky, které 
uchovávají teplo a postupně
ho uvolňují do prostoru,
57,1 x 57,1 x 9,6 cm, cena
57 761 Kč, www.perfecto.cz

Radiátor Folio Corner (Runtal) 
s vysokým podílem sálavého
tepla, několik povrchových úprav, 
cena včetně 2 chromovaných 
držáků (rozměr 147,2 x 55 cm, 
výkon 617 W), bílá barva 
41 670 Kč, provedení
wengé 57 445 Kč,
www.proceram.cz

Praktickým doplňkem plochých 
radiátorů Folio Corner jsou 
závěsné prvky na ručníky

K designovému radiátoru 
Cosmopolitan (Runtal) lze pořídit 

několik praktických doplňků, držák 
ručníků, cena 582 Kč,

www.proceram.cz

Kombinovaný radiátor Impa 
(Zehnder), 160 x 50 cm,

cena (bílá) 8 444 Kč, (chrom)
15 560 Kč, www.zehnder.cz

Regulaci teploty
zajišťuje manuální nebo 
programovatelný termostat. 
Automatická regulace se 
zapíná a vypíná podle 
nastavené požadované 
teploty

pod omítkou do systému vedení 
elektrické sítě. Regulaci teploty 
zajišťuje manuální nebo pro-
gramovatelný termostat. Au-
tomatická regulace se zapíná 
a vypíná podle nastavené poža-
dované teploty.

Teplovodní radiátory při-
pojené k otopné soustavě se 
dodávají bez topného média 
a připojují se ke stávajícímu 
systému, odkud jsou napájené. 
Ovládají se stejně jako ostatní 
radiátory systému ručně nebo 
prostřednictvím termostatické-
ho ventilu. Výhody obou spojují 
kombinovaná topidla, která se 
dodávají bez topného média, 
protože se připojují k centrál-
nímu systému. V radiátorech je 
ale zároveň zabudované těle-
so (topná tyč), které umožňuje 
elektrické vytápění v období 
mimo topnou sezonu. ■
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Hlavová sprcha 
Rainshower Rustic  
(Grohe) s dešťovým 
proudem, Ø 212  mm, 
od 0,5 baru průtočného 
tlaku, cena 14 106 Kč, 
www.grohelive.cz

sprcHy

56      

Když v ráji prší
Zaručený recept, jak utéct před nevlídnými podzimními dny? 

Schovat se v umělém dešti pod sprchou! Kde najdete své 

útočiště vy – pod ruční, hlavovou sprchou, sprchovým 

sloupem nebo kompaktním panelem? 
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KOUPELNOVÉ
PLASTOVÉ
A NEREZOVÉ
ŽLABY

LET 
ZÁRUKA10

Tradiční český výrobce.

K dostání u vybraných 
velkoobchodních partnerů.
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Kapky nad hlavou

Sprchování hlavovou sprchou je v posledních 
letech na výsluní. Požitek z všeobjímajícího proudu 
vody, který pohltí celé tělo, je návykový, a tak se 
i v případě hlavových sprch objevují nové 
programy. Nejnovějším trendem je spojení 
relaxačního deště s proudem kaskády, který 
promasíruje tělo například po cvičení nebo 
po náročném dni. Zároveň také představuje 
komfortní způsob oplachování, který oceníte zvlášť 
při mytí vlasů. Vzhledem k popularitě hlavových 
sprch je jejich nabídka opravdu široká. Pokud 
po tomto řešení toužíte, vycházejte z obecného 
principu, že čím větší průměr hlavové sprchy 
zvolíte, tím větší komfort při sprchování získáte. 
Standardní rozměry se pohybují mezi 200 až 
350 mm. Velkorysejší „deštníky“ začínají 
na 500 mm a výjimkou nejsou ani hlavové sprchy 
připomínající gigantické listy leknínu viktorie 
královské dosahující rozměru 1 000 mm.

IN
Z

E
R

C
E

Výšku usazení hlavové 
sprchy snadno odvodíte 
od výšky nejvyššího člena 
vaší rodiny. Sprchovací 
talíř nebo deska by měly 
být umístěny alespoň 
15 cm nad jeho hlavou

Hlavová sprcha Rainshower F-Series 15 
(Grohe), 3 proudy Rain, Bokoma Spray, 
Waterfall a kombinace, rozměr 381 mm 

(šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka), 
cena 96 954 Kč, www.grohelive.cz

Extra tenká (2 mm) sprcha Slim, leštěná 
nerezová ocel, systém Easy Clean pro 
snadné čištění vodního kamene, 
cena 4 990 Kč, www.sapho.cz 

Hlavová sprcha Idealrain (Ideal Standard), 
funkce Anti-Kalk proti vodnímu kameni, 
Ø 200 mm, průtok 12 l/min., cena 5 869 Kč, 
www.idealstandard.cz

Horní sprcha Rainmaker Select 580 3jet 
(Hansgrohe), 4 typy proudu Rain, Rainfl ow 
Waterfall, Mono, rozměr 560 x 260 cm,
cena 82 455 Kč, www.hansgrohe.cz
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Do ruky

Ruční sprcha nainstalovaná ve sprchovém koutu 
či vaně představuje mobilní řešení, které přichází 
vhod v případě potřeby rychlého osvěžení 
a očisty. Je nepostradatelným pomocníkem při 
sprchování malých dětí, kdy je třeba směrovat 
proud vody zvlášť opatrně, aby stékající šampon 
nebo mýdlo nezasáhly citlivé oči. Hodí se také při 
úklidu sprchového koutu či vany a při napouštění 
vody do velkých nádob. A v neposlední řadě 
může být součástí malého domácího wellness, 
pokud je součástí sprchové hlavice přepínání 
typů proudu vody. Fyzioterapeutické účinky vám 
nabídnou masážní programy. Relaxační zážitek si 
užijete s provzdušněným proudem, který simuluje 
jemný déšť.

K přenastavení kvality 
proudu vody už nemusíte 
otáčet vnitřkem sprchové 
hlavice. Stačí pouhé 
stisknutí tlačítka, které
je ergonomicky umístěno 
na rukojeti nebo 
na zadní části hlavice

Ruční sprcha Power & 
Soul 130c (Grohe),
4 proudy Rain, Grohe 
Rain O2, Bokoma
Spray, Jet, přepínání 
pomocí tlačítka 
One-Click Showering, 
cena 3 018 Kč,
www.grohelive.cz

Se sprchou Multi
z kolekce Croma (Hansgrohe) 
zažijete měkký déšť, silný IntenseRain 
i pulzující masáž zad. U provedení 
Vario je možný přechod od jemného 
deštíku k intenzivnímu sprchování 
TurboRain. Cena za model Multi 
1 920 Kč, Vario 1 470 Kč,
www.hansgrohe.cz

Nová sprcha T60 ze série Round 
od dánského výrobce Vola, vítěz 
Iconic Award 2015, leštěný nebo 
kartáčovaný chrom, cena 
21 242 Kč, www.lavare.cz

Sprchová nástěnná baterie 
Elle (Paffoni) se sprchovým 
kompletem (ruční sprcha 
s nastavitelným držákem), cena 
5 597 Kč, www.eim.cz
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Silná dvojka

Pokud chcete využívat všechny výhody ruční 
a hlavové sprchy a případně k nim přidat ještě 
příjemné boční sprchování, vsaďte na sprchové 
sloupy nebo kompaktní panely. Podle zvoleného 
typu s nimi můžete proměnit svou koupel 
ve skutečnou hydromasáž. Součástí 
sofi stikovaných sprchových panelů totiž bývá 
nejen horní sprcha, ruční sprcha a masážní zóny 
tvořené bočními tryskami, ale například 
i chromoterapie (terapie barvami) nebo parní 
lázeň. Výhodou sprchových panelů je také 
snadná instalace, která je možná do rohu nebo 
na stěnu. V nabídce výrobců najdete širokou 
škálu designových provedení od nerezové oceli 
přes kombinace kovu a bezpečnostního skla až 
po dekory imitující dřevo nebo kámen. 

Silná dvojka

Sprchový set A-pex 
(Damixa), design Anders 
Hermansen, upoutá 
malým průměrem 
zvonové hlavice (40 mm) 
s překvapivě bohatým 
průtokem. Cena 
42 534 Kč,
www.lavare.cz

Sprchový panel A133
s praktickou odkládací poličkou, 
provedení hliník v ekologickém 

laku, rozměr 920 x 450 mm, 
cena 8 990 Kč,

www.hopa-koupelny.cz

Sprchová sestava City 
s termostatickou baterií Level, 
posuvným držákem ruční 
sprchy a hlavovou sprchou 
340 x 220 mm, cena 
33 616 Kč, www.eim.cz 

Sprchový sloup s termostatickou 
baterií Glam (Alpi), funkce 
ProTherm (úsporný ohřev vody), 
bezpečnostní pojistka proti 
opaření SecureStop, cena 
13 990 Kč, www.sapho.cz 

Kompletní
sprchový systém
Birillo (Paffoni)
s posuvným držákem
ruční sprchy a hlavovou
sprchou Ø 225 mm–300 mm,
cena 18 008 Kč, www.eim.cz

NÁŠ TIP

Slaďte vybavení svého sprchového koutu 
do nejmenších detailů včetně odtoku. 
Tento zdánlivě nenápadný prvek nemusí 
mít jen podobu klasické čtvercové 
mřížky, ale může mít i elegantní podélné 
tvary. Bohatou nabídku jejich provedení 
představuje společnost unidrain®. Její 
sortiment najdete na www.lavare.cz.
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S nádechem
noStalgie
Díky citlivě zvoleným obkladům, které svou 

povrchovou úpravou i barevností připomínají 

éru první republiky, se podařilo propojit koncept 

moderní koupelny s duchem starého domu.

velké zrcadlo nad umyvadlem 
a vanou opticky rozšiřuje prostor, 
vše působí vzdušně a nadčasově

Červenosmetanové ladění 
koupelny podtrhla paní bytu 
doplňky z Butlers
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KONTAKT:

www.rako.cz

Lenka s Martinem zdědili 
po rodičích třípokojo-
vý byt v Praze 6. Klidná 

čtvrť a dobrá dostupnost cen-
tra – ideální pro bydlení mladé 
rodiny. Martin zde navíc bydlel 
už jako dítě, takže byl rád, když 
se do bytu mohl vrátit, přestože 
mu bylo jasné, že jeho aktuální 
stav je po mnoha stránkách ne-
vyhovující a že ho čeká rozsáh-
lá rekonstrukce. „Chtěli jsme 
zachovat originální atmosféru 
v domě postaveném ve 30. letech 
minulého století. Nechali jsme 
proto repasovat dveře, parke-
ty, špaletová okna byla bohužel 
ve špatném stavu, takže jsme 
museli pořídit nová,” vysvětluje 

Martin. Byt je světlý a disponuje 
velkorysou plochou 105 m2. Po-
koje v něm sice byly dostateč-
ně velké, ale chyběla prostorná 
a moderně vybavená koupelna. 
V neposlední řadě bylo třeba 
také přemístit toaletu, která 
v původní dispozici bytu souse-
dila s lodžií. 

STARÉ ČASY V NOVÉ 
KOUPELNĚ

Řešení nové dispozice bytu 
svěřili majitelé bytu profesio-
nálovi – architektu Miroslavu 
Ščudlovi – který rozšířil původ-
ní koupelnu o část plochy sou-
sedního pokoje. Po přestavbě 
tak v koupelně vznikl prostor 

pro vanu i sprchový kout se 
skleněnou zástěnou, vše man-
želé pořídili spolu s bate riemi 
u českého výrobce Ravak. Sa-
nitu hledali manželé nejpr-
ve na internetu. Zprvu toužili 
po dvou umyvadlech na desku, 
ale nakonec dali na radu profe-
sionála a pořídili si jedno velké 
metrové. S výběrem keramic-
kých obkladů se Martin s Len-
kou obrátili na tradiční českou 
značku Rako. A když se ocitli 
v jejím plzeňském showroomu, 
měli definitivně jasno. Rozhodli 
se pro kolekci Rako 1883, která 
je kromě nevšední kombinace 
výrazné, ale neagresivní červené 
a elegantní krémové barvy za-

ujala celoplošným květinovým 
dekorem a zajímavými detaily. 
Ty totiž záměrně připomínají 
styl obkladů použitých ve 20. le-
tech ve vile Tugendhat – popras-
kaná glazura či zkosené hrany. 
Na podlahu zvolili majitelé ko-
lekci Wood – dlažbu imitující 
dřevěná prkna – která celý pro-
stor krásně zateplila, a jelikož ji 
použili také v dalších místnos-
tech bytu, stala se zároveň po-
jítkem, který vtiskl nové podobě 
bytu jednotnou koncepci.  ■

Dlažba Wood Rako, je dostupná 
ve 4 odstínech, 15 x 60 cm, 
cena 699 Kč/ m2

Ostařená glazura, kazetový reliéf 
a rafi novaná barevnost série Rako 

1883 (Rako) voní starými časy 
z přelomu minulého století,

20 x 40 cm, cena 599 Kč/m2
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I zuby chtějí sprchu

K dokonalé ústní hygieně přispívají zubní sprchy
zvané též irigátory. Jsou vybavené nádržkou a držákem 
s úzkou štěrbinou, ze které tryská voda. Krátké pulzy
(až 1 200 za minutu) stimulují dásně, které se díky 
masáži prokrvují a zpevňují. Pulzace vody zároveň 
dokonale čistí mezizubní prostor. Dentální irigátory mají 
regulátor tlaku vody, některé jsou vybavené i speciálními 
výměnnými tryskami na čištění rovnátek, jazyka nebo 
parodontálních chobotů. Kombinované spotřebiče mají 
kromě sprchy i elektrický kartáček. 

ZDRAVÝ ÚSMĚV BEZ 
BOLESTI Kdo chce mít zdravý chrup, 

musí se pečlivě věnovat ústní 

hygieně alespoň dvakrát denně. 

Náročnější mechanické čištění 

zubů a mezizubních prostorů 

nahradí snadnější a efektivnější 

způsob s pomocí elektrického 

kartáčku a dentální sprchy. 

Elektrický zubní kartáček 
Sonicare HX 6511/02 
EasyClean (Philips), funkce 
časovače, při které kartáček 
automaticky sleduje dobu 
čištění, cena 1 599 Kč,
www.mall.cz

Ústní centrum Waterpik 
Complete Care je kombinací 
sonického zubního kartáčku
(31 000 kmitů za minutu) a ústní 
sprchy s 10stupňovou regulací, 
automatické měření doby 
čištění, cena 4 590 Kč,
www.ustnipece.cz

Souprava zubního 
kartáčku a sprchy
Oral B Professional 
Care 8500 (Braun), 
cena 1 673 Kč, 
www.datart.cz
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Řešení pro
lenochy

K dokonalému odstranění 
zubního plaku mechanickým 
kartáčkem doporučují 
odborníci minimálně 
tříminutové čištění. Efektivnější 
a rychlejší způsob umožňují 
elektrické akumulátorové 
kartáčky, které poskytují 
několik čisticích režimů. Kromě 
standardních pohybů provádějí 
rotační pohyby s vychýlením 
nebo vibrují (takzvané sonické) 
a štětiny kartáčku  se dostanou 
i do hůře dostupných míst. 
Mohou být vybavené i dalšími 
nástavci vhodnými například 
na citlivý chrup nebo čištění 
mezizubních prostor. Součástí 
balení je instruktáž s návodem 
na optimální používání.

Sonicare For Kids 
HX6311/02 (Philips), sonická 
technologie rozkmitává suspenzi 
vody, zubní pasty a slin,
2 režimy, cena 1 299 Kč,
www.zubni-kartacek.cz

Oral-B Professional Care 5000 
Triumph Dentist (Braun), senzor tlaku 
zajišťuje šetrnější čištění, bezdrátový displej 
SmartGuide zobrazuje délku, oblasti a režimy 
čištění, cena 3 199 Kč, www.datart.cz

Sonický kartáček
Sonicare DiamondClean 
HX9362/67Pink (Philips),
5 čisticích režimů, cena 
5 499 Kč, www.nazuby.cz

Tenčí než nit

K rychlému odstranění 
zbytků potravin a vyčištění 
mezizubních prostorů slouží 
elektrický fl oss, který nahradí 
manuální čištění s dentální 
nití. Jde vlastně o jednodušší 
ústní sprchu, která má malý 
zásobník na vodu v rukojeti. 
Vysokotlaká úhlová tryska 
vytváří tenký proud vody 
a vzduchu, který pronikne 
i do úzkých štěrbin a vyčistí 
je. Svým rozměrem jsou 
fl ossy vhodné i na cestování.

Ústní sprcha Oral 
Irigator (Braun),
2 intenzity proudu, 

síťový adaptér, 
cena 1 490 Kč, 

www.nakup123.cz

Zubní sprcha 
Interplak 
ALl-IN-One 
Water Jet SVJ1 
(Conair), výměnné 
hlavice na čistění 
zubů, mezizubního 
prostoru a jazyka, 
cena 990 Kč, 
www.drugstore.com

Irigátor Ultra Professional
WP660 (Waterpik), sofi stikovaná 
technologie s inovovanou pulzní modulací 
využívá vodního paprsku, který efektivně 
rozrušuje a odstraňuje plak, cena 
3 990 Kč, www.alfadent.cz

Akumulátorová zubní 
sprcha Sonicare HX 
8211/02 Airfl oss 
(Philips) s tryskou 
na mezizubní prostory, 
cena 2 199 Kč,
www.mall.cz

Flosser Whitening 
(Waterpik) s výměnnou 
nylonovou špičkou s vibrací 
10 000 kmitů za minutu, 
napájení z baterie, cena 
490 Kč, www.nazuby.cz

Zubní sprcha 
rychle a šetrně 
čistí mezizubní 
prostory
a odstraňuje 
plak

Kartáček Sonicare 
HX 9352/04 

DiamondClean 
(Philips), indukční 
nabíjení v poháru, 
cestovní pouzdro, 

cena 5 699 Kč
www.mall.cz
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• keramika COMPACT

• baterie ARTIS

NOVE

V KATALOGU


NOVÝ
KATALOG
2015/2016

Kvalita a design
za skvělé ceny

Katalog Olsen SPA ke stažení na www.olsen-spa.cz. Nevybrali jste si? Podívejte se na rozšířenou nabídku na . Nevybrali jste si? Podívejte se na rozšířenou nabídku na www.hopa.cz
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Vybírat vybavení do celé koupelny u jediné společnosti, která disponuje širokou

škálou kvalitních produktů, má řadu výhod. Přehledné katalogy umožní výběr

v klidu domova, předností je i společná jednorázová dodávka zboží.

Takovou nabídku poskytuje česká značka HOPA.

KOUPELNA OD A DO Z

Značka HOPA se vyskytuje 
na českém trhu, kde dis-
tribuuje své zboží v široké 

síti obchodních partnerů, už té-
měř dvacet let . Původně se zabý-
vala hlavně plastovými produkty 
pro interiéry, jako jsou například 
shrnovací dveře nebo obklady. 
Založením závodu na výrobu 
plastů záhy rozšířila své obchod-
ní aktivity i na výrobní. „Od shr-

novacích dveří už byl jen krok 
k podobným typům dveří vhod-
ných do koupelen,“ říká Ing. Jo-
sef Klapal, obchodní ředitel spo-
lečnosti. „Začali jsme nabízet 
patentovaný systém shrnovacích 
koupelnových zástěn, které se 
úspěšně prodávají dodnes. Tak 
vznikla v roce 2005 divize kou-
pelnového vybavení, jejíž sorti-
ment jsme postupně rozšiřovali.“

Orientace na potřeby zákazní-
ka a kvalitní servis zajistily spo-
lečnosti úspěšný růst i v době ně-
kolikaleté krize ve stavebnictví. 
Trend růstu a rozšiřování aktivit 
nasměroval vedení společnosti 
HOPA k zásadnímu kroku za-
jišťujícímu samostatnost a záze-
mí pro další rozvoj. V roce 2014 
provedli ve společnosti náročnou 
restrukturalizaci a investicí cir-

Umyvadlová 
stojánková baterie 
Portofi no 
BA781258c, 
výronbce CAE,
cena 3 690 Kč

Za sanitární 
keramiku série 
Nuvola získal 
výrobce Azzurra 
Ceramica ocenění 
Good Design
a Design Plus
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VYUŽIJTE NABÍDKY

TRADIČNÍ ČESKÉ 

FIRMY

www.olse
n-spa.cz

• keramika COMPACT

• baterie ARTIS

NOVE

V KATALOGU


NOVÝ
KATALOG
2015/2016

Kvalita a design
za skvělé ceny

Katalog Olsen SPA ke stažení na www.olsen-spa.cz. Nevybrali jste si? Podívejte se na rozšířenou nabídku na . Nevybrali jste si? Podívejte se na rozšířenou nabídku na www.hopa.cz

Bez názvu-1   1 07.09.15   16:17

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

INZERCE

ka 50 mil. korun vybudovali nové 
rozlehlé sídlo s výrobními i skla-
dovacími prostory v areálu býva-
lých Vlárských strojíren u Vrbě-
tic, kam se firma na začátku roku 
2015 přestěhovala. V současnosti 
má HOPA cca 80 zaměstnanců 
v Čechách a na Slovensku. Do-
hromady zároveň disponuje více 
než 11 000 m2 skladových pro-
stor. Další aktivity rozvíjí pro-
střednictvím sesterských firem 
v Polsku a Maďarsku. Nové skla-
dové prostory a vlastní vozový 
park umožňují další zlepšování 
služeb a zefektivnění expedice. 
Vedle zlepšování služeb zákaz-
níkům společnost plánuje po-
stupně zvyšovat i podíl vlastní 
výroby, s čímž souvisí rozvoj pro-
duktového portfolia a péče o něj. 

KOUPELNA PRO KAŽDÉHO
Společnost HOPA vystupuje 

na českém trhu pod dvěma znač-
kami – HOPA a Olsen SPA. Stan-
dardní, ale i designové produkty 
včetně zajímavých originálních 
řešení nabízí pod značkou HOPA, 

značka Olsen SPA je zaměře-
na na levnější produkty, i u těch 
však společnost dodržuje zásadu 
zachování kvality a servisu. „Ne-
chceme být za každou cenu nej-
levnější,“ podotýká Josef Klapal. 
„Naším krédem je nabídnout co 
nejlepší poměr ceny a kvality.“

V portfoliu obou značek jsou 
vany, sprchové zástěny a boxy, 
baterie, koupelnový nábytek, zr-
cadla a další doplňky. „V rámci 
katalogů naše společnost nabí-
zí a posléze i distribuuje po celé 
ČR zajímavé produkty i od ně-
kterých zahraničních výrobců,“ 
říká Josef Klapal. „Vedle italské 
značky Azzurra Ceramica (sa-
nitární keramika) či litevské 
Rubineta (vodovodní baterie) 
jsou to například i další italské 
značky Forte (sprchové zástěny) 
a Piem me (obklady a dlažby), je-
jímž vrcholem nabídky jsou ko-
lekce z dílny známého návrháře 
a módního guru Valentina.“ ■

KONTAKT:

www.hopa.cz

Nové sídlo
společnosti HOPA CZ, s. r. o.

Koupelnový radiátor Puls, výrobce 
Instal Projekt, cena od 24 871 Kč 

Hlavová sprcha Etna, materiál 
nerez, cena 1 790 Kč

Motto 
společnosti 
HOPA zní: 
„Stále je co 
zlepšovat.“ 
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KDO JE NA SVĚTĚ 
NEJKRÁSNĚJŠÍ? 
Zrcadlo je kouzelník, který dokáže 

koupelnu opticky zvětšit a vyřešit 

v ní problém nedostatku přirozeného 

světla. Jeho plocha je zároveň 

skvělým místem, kam můžete psát

či lepit vzkazy svým nejbližším.

Kdo by odolal nepodívat se…

Zrcadlo Art Deco
(Kare) s masivním 

rámem z MDF, rozměry 
119 x 150 x 2,8 cm,

cena 16 990 Kč,
www.kare-shop.cz 

Stylové zrcadlo Griddy 
me Mirror (Menu)

se stojánkem z dubového 
dřeva umožňuje vertikální 

i horizontální umístění 
zrcadlové plochy,
cena 2 790 Kč,

www.designville.cz 

Dekorativní zrcadla 703 & 703W
(Alp Design) v dřevěném rámu z buku, 

zavěšená na kožených popruzích, cena 
na dotaz, www.alp-design.co.uk 

Zrcadlo Flip Mirror (Normann 
Copenhagen) lze naklánět nahoru, 
dolů a otáčet o 360°. Základnu
tvoří odkládací tácek na drobnosti, 
cena 2 613 Kč, www.4home.cz

Stojací zvětšovací zrcadlo Saku 
(Cosmic), cena 1 187 Kč,
www.sanitbuy.cz
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Jedna váza, jedno křeslo, 
ale i jedno zrcadlo působí 
v prostoru opuštěně. 
Doplňte jej ještě jedním 
kouskem a dodejte své 
koupelně harmonický 
soulad

Kulaté zrcadlo Strap (Hay) 
s šedým nebo růžovým 
silikonovým páskem 
po obvodu, Ø 50 cm,
cena 4 574 Kč,
www.stockist.cz

Tapeta Park Blue z kolekce City 
(Lavmi), tisk na vlies (non-woven), 
rozměr 0,53 x 10,05 m, cena 
1 870 Kč, www.lavmi.cz

Obrazová tapeta Field z kolekce 
Easy (Lavmi), tisk na vlies
(non-woven), rozměr 2,325 x 2,70 m, 
cena 5 720 Kč, www.lavmi.cz 

Tapeta Systém Blue z kolekce
City (Lavmi), tisk na vlies
(non-woven), rozměr 0,53 x 10,05 m, 
cena 1 870 Kč, www.lavmi.cz

Mobilní zrcadlo se žebříkem
Hub (Umbra) můžete využívat 
k odkládání svršků a ručníků,
cena 7 690 Kč, www.mhome.cz

Organizér s kosmetickým zrcátkem 
Vana (Umbra), provedení plast 
a dřevo, cena 1 039 Kč,
www.umbra-design.cz
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Široká škála nábytkových prvků umožňujících kombinací forem, barev a materiálů 

kreativně vytvářet prostředí vhodné pro relaxaci a hygienu. Tak by šlo stručně charakterizovat 

novou kolekci koupelnového nábytku L-Cube, kterou letos představila značka Duravit.

Relaxace 
v kostce 

Nábytek se vyrábí ve třiceti 
povrchových úpravách, které 

s mnoha policovými díly umožňují 
neomezené možnosti kombinací

K sérii jsou vhodná nová zrcadla 
duravit se stmívací funkcí,  

cena (160 cm) 52 454 Kč

v kolekci L-Cube se sna-
žil její návrhář Christian 
Werner jasně definovat 

jednoduché tvary a řadou prv-
ků nabídnout i nejnáročnějším 
uživatelům možnost vytvořit 
v koupelně individuálně řeše-
né prostředí, ve kterém najdou 
prostor vhodný též pro rozjí-
mání. Koupelnu v tomto pojetí 
chápe autor jako stylovou koláž 
kombinovanou z různých prv-
ků. Kromě funkčnosti a optic-
kého vjemu barev klade důraz 
i na haptiku, jejíž potřeby uspo-
kojí rozmanité materiály a po-
vrchové úpravy.

Ambicí tvůrce 
bylo oživit 

kubistické formy 
a dát jim novou, 
minimalistickou 

podobu
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Jednoduchá geometrie
Základními tvary, ze kte-

rých autor návrhu vychází, jsou 
čtverec a obdélník. Kompozi-
ce rozehrává horizontálními 
a vertikálními liniemi, díky kte-
rým vznikají jednoduše a věcně 
strukturované obrazy. Obdél-
níky a čtverce na předních plo-
chách nábytku jsou základním 
stylovým prvkem, který tvůr-
ce podtrhl takzvanou stínovou 
spárou. Jde o úzkou škvíru od-
dělující horní desku a svislé 
plochy nábytku, která se vine 
po čelních i bočních stranách. 
Toto optické orámování vytváří 
dojem, že se horní plochy nábyt-
kových kusů nedotýkají. Zvláš-
tě efektní je toto řešení ve spo-
jení s umyvadly, která působí, 
jako by se nad skříňkami vzná-
šela. Minimalistické provedení 
podtrhuje bezúchytové otevírá-
ní zásuvek.

desítky kombinací
Nesčíslné množství indivi-

duálních řešení nabízí třicet 

Jedním z výrazných prvků 
kolekce je stínová spára, která 
vytváří dojem „levitujících“ 
umyvadel

Nízké a vysoké skříňky 
doplňuje řada horizontálních 
a vertikálních policových dílů, 
cena umyvadlové skříňky 
25 846 kč
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K sérii lze použít všechny 
umyvadlové mísy a vestavná 

umyvadla značky Duravit, 
cena nábytkového setu 

pod umyvadlo 54 777 Kč

Opakující se 
geometrické
formy navozují 
dojem optického 
pořádku
a klidu
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Spára oddělující 
horizontální a vertikální 
plochy lemuje nábytek 
i na bočních stranách 

Vysoké skříňky jsou ve 
dvou výškách. Nábytek je 
možné zavěsit nebo 
postavit na elegantní 
chromové
podstavce

povrchů nábytku, jejichž mož-
nosti násobí různé barvy. Kro-
mě luxusního provedení laku 
ve vysokém lesku je v nabídce 
například i povrch z brouše-
ného přírodního dubu. Nízké 
a vysoké skříňky doplňuje řada 
horizontálních a vertikálních 
policových dílů včetně atypic-
ky úzkých prvků, kterými lze 
kompozice doladit a vtisknout 
jim punc individuality. K sérii 
lze použít všechny umyvadlové 
mísy a vestavná umyvadla znač-
ky Duravit. Kolekci L-Cube 
nabízejí na českém trhu studia 
společnosti Koupelny Ptáček. ■

Kvalitní kování zajišťuje tiché
a pomalé zavírání. Přehledné 
organizéry jsou v barvách 
javoru nebo ořechu, 
cena 5 699 KčKONTAKT:

www.koupelny-ptacek.cz
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KAŽDÝ DEN POSVÍCENÍ 
Nenechte se při výběru koupelnového osvětlení unést jeho krásou. 

Světlo v koupelně má svá specifika, mezi nimiž by měl vždy 

převládat faktor bezpečnosti. 
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KAŽDÝ DEN POSVÍCENÍ 

Osvětlení v koupelně je 
designový prvek, který 
by měl souznít s celko-

vým laděním koupelny. Jeho 
světlo nám může pobyt v kou-
pelně zpříjemnit, nebo naopak 
zkazit. Hraje důležitou roli při 
úkonech před zrcadlem, jako je 
nanášení make-upu nebo hole-
ní, při nichž soustřeďujeme po-
zornost na detaily tváře. A aby 
toho nebylo málo, musí navíc 
snášet i specifické podmínky 
koupelny, které vytváří zvýšená 
vlhkost, pára a stříkání vody. 
Jak skloubit všechny nároky 
a nešlápnout při výběru vedle? 

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY 
Pro základní orientaci je dob-

ré vědět, že koupelnové osvětle-
ní má své značení, které před-

Osvětlení v koupelně 
nemusí zajišťovat jen 
speciální svítidla, ale také 
zrcadla nebo zrcadlové 
galerky s integrovaným
LED osvětlením

Oboustranné kosmetické
zrcadlo s LED osvětlením
Bella (Paulmann), Ø 14 cm, 
provedení chrom, cena 
2 621 Kč, www.aulix.cz 

Svítidlo na zrcadlo Pax (Wofi ), 
povrchová úprava chrom, ochrana 
IP44, světelný zdroj LED, cena 
3 159 Kč, www.aulix.cz

Závěsné svítidlo Colour Globe 
(Moooi), design Scholten & 

Baijings, tvoří 2 vrstvy ručně 
foukaného a malovaného skla, 

cena od 31 170 Kč, www.bulb.cz 

Ambientní osvětlení DLight 
(Duscholux) s širokým spektrem 

RGB barev, provedení eloxovaný 
hliníkový rám a sklo, cena na 

dotaz, www.duscholux.cz
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stavuje stupeň ochrany proti 
vniknutí (IP). Stupeň  ochrany 
je charakterizován dvoumíst-
ným číslem: první určuje stupeň 
ochrany proti vniknutí pevných 
předmětů do části svítidla ve-
doucí proud, druhá číslice sta-
novuje ochranu proti proniknutí 
vody. Čím je tedy hodnota číslice 
vyšší, tím je konstrukce svítidla 
těsnější. Podle nároků na výši 
IP se koupelna dále rozděluje 
do zón, které určují možnou in-
stalaci svítidel. V zónách 0 a 1, 
tedy ve vnitřním prostoru vany 
či sprchového koutu a v prosto-
ru od okraje vany nebo sprchy 
do výšky 2,25 m, se z pochopi-
telných důvodů nedoporučuje 
instalace svítidel vůbec. V zóně 
2, tedy v prostoru kolem vany 
nebo sprchy do vzdálenosti 

0,6 m a nad ní (výše než 2,25 m) 
je nejnižší předepsanou hodno-
tou stupně ochrany IP44. V zóně 
3, tedy v prostoru, kde nehrozí 
přímé postříkání svítidla vodou 
nebo kondenzace vodních par, 
je nejnižší předepsanou hod-
notou IP21. Pokud vám jde už 
teď hlava kolem, že se ve všech 
těch zkratkách, číslech a zónách 
ztrácíte, nemějte strach. S výbě-
rem vhodného a především bez-
pečného svítidla vám pomohou 
ve specializovaných obchodech 
a poradí vám samozřejmě i kva-
lifikovaný elektrikář, který se 
zhostí jejich instalace.

FUNKČNÍ ZÓNY  
Vedle kritéria bezpečnosti 

je důležitý také účel, k němuž 
chcete svítidlo použít. Stejně 

Závěsné koupelnové osvětlení 
Rundo (Halla) z hliníkového profi lu, 
světelný zdroj zářivková trubice,
cena 5 639 Kč, www.halla.cz 

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo 
ZP2004 (Nimco) s hliníkovou konstrukcí 
umožňuje uchycení horizontálně i vertikálně, 
krytí IP 44, cena 5 590 Kč, www.nimco.cz

V umývacím prostoru musí být 
svítidlo umístěno tak, aby jeho 
spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad 
podlahou. Svítidlo musí být kryto 
ochranným sklem a všechny části, 
které jsou níže než 2,5 m nad 
podlahou, musí být z trvanlivého 
izolantu

Svítidlo Clara (Flos) určené pro 
povrchovou montáž je koncipováno tak, aby 
poskytlo silné difuzní světlo i ve velkých 
prostorech, zdroj světla LED 44 W, barevné 
provedení měď, chrom, černá, cena 
15 848 Kč bez DPH, www.hagos.cz

Stropní svítidlo Mashiko Klasik 
400 (Rendl), typ světelného zdroje 
zářivka, kryt z opálových skel 
v chromových rámech, cena 
8 200 Kč, www.aulix.cz
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www.damixa.cz  |  www.e-bath.cz

Baterie DAMIXA na českém trhu, nyní v internetovém obchodě, za 
bezkonkurenční ceny. 
Absolutní novinkou je kolekce FERN, která jako jediná na thru má funk-
ci Twist & Safe (otoč a šetři). Jedná se o revoluční řešení úspory vody, 
a to až 50%, aniž by bylo dotčeno pohodlí uživatele. Díky této jedineč-
né funkci lze libovolně a kdykoliv volit mezi úplným nebo částečným 
otevřením kohoutku. Stačí jenom pootočit kolečkem na baterii.

NOVĚ NA ČESKÉM TRHU

BATERIE DAMIXA

NOVÝ INTERNETOVÝ OBCHOD, 
KTERÝ TUTO ZNAČKU PRODÁVÁ

  

Kolekce FERN s funkcí twist & safe (otoč a šetři)

ZA BEZKONKURENČNÍ CENY
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jako v ostatních místnostech 
interiéru by měla být i kou-
pelna vybavena centrálním 
osvětlením, pro něž se dopo-
ručují přisazená stropní sví-
tidla. Pouze v případě, že se 
jedná o koupelnu s vysokým 
stropem, jsou vhodné závěsné 
lampy. Pokud zvažujete vol-
bu bodového osvětlení, které 
má tu výhodu, že dodá světlo 
rovnoměrně do celé koupelny, 
pozor na umístění blízko k zr-
cadlu, ostré světlo by se v něm 
mohlo odrážet a nepříjemně 
vás oslňovat. Do této zóny pro-
to zvolte buď bodové osvětlení 
s mléčným sklem, které jako 
difuzor nebude vytvářet odles-
ky od glazur obkladů a nebude 
oslňovat, či nástěnná svítidla 
s opálovým krytem umístěná 
po obou stranách zrcadla, pří-
padně osvětlení nad zrcadlo.  ■

Běžná interiérová svítidla
(bez ochrany IP) lze v koupelně 
umisťovat tak, aby byla 
vzdálena od vany, sprchy či 
umyvadla nejméně 60 cm

Osvětlení Viiva (Nemo) vnese 
do koupelny nejen příjemné 
rozptýlené světlo, ale 
i odkládací prostor na kosmetiku 
a další koupelnové drobnosti,
d. 30 cm, cena 7 200 Kč bez 
DPH, www.hagos.cz

Svítidlo Indi+ (Halla) tvoří 
hliníkové profi ly. Speciální 
vyfrézovaná drážka umožňuje 
využít světlo jako poličku či 
věšák, design Matúš Opálka, 
cena k doptání, www.halla.cz

Nástěnné světlo Orotund (Flos), 
design Marc Newson, materiál stínidla 
polykarbonát v bílém provedení, zdroj 
1x 10 W LED, IP 20, cena 6 860 Kč 
bez DPH, www.designstudio.cz

Polozápustné svítidlo You-Turn 
(Delta Lights), možnost nasměrování 
zdroje v úhlu 0–90° a jeho otočení 
o 360°, cena od 3 134 Kč bez DPH, 
www.lightworks.cz

072_077_KO03.indd   76 15.09.15   13:52



www.modernibyt.cz    77      

komerční prezentace

Aktivní pěna pomáhá i od skvrn, které 
jindy odstraňujeme chemicky či při vy-
sokých teplotách. Funkce Bubble Soak 
dopřeje oblečení až 30minutovou lázeň 
v aktivní pěně, čímž skvrny uvolní a ná-
sledně úplně odstraní.

Každý materiál vyžaduje zvláštní způ-
sob zacházení, proto pračky Samsung 
nabízejí celkem 14 pracích programů 
a 11 speciálních funkcí. Díky nim účinně 
odstraníte jakékoliv skvrny, ať už z dět-
ského oblečení, jemných tkanin či out-
doorových funkčních oděvů. Například 
rychlý prací program Super Speed po-
užívá duální vstřikování k rychlejšímu 
vhánění vody do bubnu pračky a zvyšuje 
rychlost odstředění k dokončení praní až 
5 kg prádla za pouhých 59 minut! 

Díky využití digitálního invertorového 
motoru jsou pračky minimálně hlučné, 
energeticky úsporné a budou vám sloužit 
opravdu dlouho. Asociace pro elektrické, 
elektronické a informační technologie 
v Německu (VDE) motor certifikovala pro 
práci na 20 let a Samsung jej podpořil zá-
rukou 10 let.

Pokud by se během používání přece jen 
vyskytla nějaká závada, vyřešíte ji lehce 
prostřednictvím automatického systému 
sledování chyb Smart Check. Ten závadu 
zjistí a diagnostikuje a prostřednictvím 
aplikace, kterou si zdarma nainstaluje-
te do svého chytrého mobilního zařízení, 
vám navrhne řešení. Opraváře tak ne-
budete volat zbytečně a ušetříte peníze 
za jeho služby.

A kam vaši pračku umístíte? Rozho-
dujete se mezi koupelnou, kuchyní či 
šatnou? Samsung myslí i na design, a tak 
věřte, že v jakékoliv místnosti bude doko-
nalým moderním prvkem. Dvířka pračky 
Crystal Gloss jsou k dispozici v kla sickém 
bílém provedení nebo v barvě Ocean Blue 
a vaši pozornost přitáhnou na první po-
hled. Rukojeť je navíc posunuta o 45 stup-
ňů výše, aby se vám dvířka otevírala po-
hodlněji. Ceny praček WW6000 začínají 
na 16 990 Kč a za tuto částku zajistíte va-
šemu prádlu doslova prvotřídní péči. ■

V dnešní době stojí oblečení nemalé peníze, a proto je zapotřebí o něj důkladně pečovat. Šetrnému 
zacházení se vašemu prádlu dostane od praček Samsung z řady WW6000, které využívají moderní 
technologii s názvem Eco Bubble™. V čem tkví rozdíl od běžného praní? Eco Bubble využívá sílu 
aktivní pěny, která vzniká obohacením prací lázně o aktivní kyslík. Díky tomu jsou látky obsažené 
v pracích prostředcích účinné již při nižších teplotách. Tam, kde jste běžně prali na 60 °C, nyní 
můžete teplotu snížit na 40 °C. Nižší teplota při praní znamená menší zátěž pro vaše oblečení 
a zároveň i nižší spotřebu energie.

Kvalitní a šetrné praní 
s technologií eco BuBBle

více informací naleznete na: 
www.samsung.cz.
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KÉŽ BY DESIGN MĚL TAKOVOU MOC, 
ABY POVALUJÍCÍ SE PONOŽKY 
A SVRŠKY NAŠICH DĚTÍ, O KTERÉ 
DOMA NEUSTÁLE ZAKOPÁVÁME, 
PŘILÁKAL BEZ PROSTOJŮ DO KOŠE.

VELKÉ 
PRÁDLO

Závěsnou taškou na prádlo 
(Brabantia) ušetříte místo
v koupelně, objem 5 l, 
cena 988 Kč,
www.brabantia-shop.cz

Ekologické ukládání 
nabízí Half Moon 
(Ferm Living), koš 
vyrobený z organicky 
pěstované bavlny, 
výška 42 cm,
cena na dotaz,
www.ferm-living.com

Pytel na prádlo z dílny 
designéra Lorenza 
Petrantoniho (Seletti)
s potisky inspirovanými 
starým tiskem oživí 
koupelnu ve vintage 
stylu, cena na dotaz, 
www.seletti.it

Ukládání špinavého prádla 
v moderním stylu Spinta 
(Blomus) s vyjímatelným vakem, 
objem 50 l, cena 4 575 Kč,
www.blomus.cz

Koš na prádlo Selector 
(Brabantia) z chromové oceli 
se systémem dvojitého 
otevírání QuickDrop,
objem 55 l, cena 2 669 Kč,
www.brabantia-shop.cz

Boxovací pytel na prádlo
Punch Bag (Suck Uk),

rozměr 100 x 30 x 30 cm,
cena 695 Kč, www.naoko.cz

Looplaundry (Reisenthel)
s praktickými uchy pro snadnou 
manipulaci, rozměr 60 x 72 x 
40 cm, cena 1 259 Kč, 
www.m-life.cz

Koš na prádlo Frisco
(Blomus), rozměr 70 x 45 x 
28 cm, cena 2 897 Kč,
www.blomus.cz
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Navštivte  

nejbližšího Partnera  

Geberit AquaClean  

s testovací zónou.

Geberit AquaClean
Toaleta, která Vás očistí vodou.

Zkuste  
a  
vyhrajte

Vyzkoušejte výjimečný pocit svěžesti s toaletou  
Geberit AquaClean na vlastní kůži a vyhrajte luxusní 
wellness pobyt v pětihvězdičkovém hotelu  
Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou!  
Podrobné informace a kompletní pravidla soutěže na: 
→  www.geberit-aquaclean.cz/soutez
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Sedátka s integrovanou 
sprchou se stala před ně-
kolika lety doslova hitem. 

Možností snadné a rychlé mon-
táže, jednoduchou obsluhou 
a komfortem užívání oslovila i ty, 
kteří o tomto způsobu intimní 
hygieny dříve neuvažovali. 

CO UMÍ
Bidetová sedátka se upevňu-

jí na běžnou klozetovou mísu 
místo klasických sedátek. Při 
montáži je třeba zajistit připo-
jení k přítoku vody a elektric-
kému proudu. Samotné užívání 
je snadné. Jednotlivé hygienické 
programy se volí na integro-
vaném nebo dálkovém ovlada-
či. K základním funkcím patří 
standardní mycí program, bě-
hem kterého se spouštějí mycí 

BIDET ÚPLNĚ JINAK
Kdo si chce k toaletě pořídit samostatný bidet, musí pro 

něj najít volné místo. Toho ale bývá v mnoha domácnostech 

nedostatek. Prostorově nenáročné řešení nabízí bidetové 

sedátko nebo speciální klozet s integrovanou sprchou.

Elegantní řešení do koupelny nabízí 
toaleta AquaClean Sela (Geberit) 
se skrytou funkcí sprchování a volbou 
intenzity sprchového proudu 
(5 stupňů), ovládací panel ukrytý 
pod víkem nebo dálkové ovládání, 
závěsné i stojací provedení,
cena 45 803 Kč, www.siko.cz

Sedátko s integrovanou sprchou 
AquaClaen 4000 (Geberit), 
snadná montáž, kompaktní design,
cena 12 179 Kč,
www.siko.cz  
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trysky. Další aktivací dochá-
zí k pohybu nebo ke kmitání 
spršky a rozšíření oblasti mytí. 
Jiný typ očisty vodou posky-
tuje například funkce vhodná 
pro ženskou hygienu nebo pre-
ventivní masáž intimních partií. 
Na rozdíl od klasického bidetu 
se některá sedátka postarají 
i o osušení teplým vzduchem. 
Na ovladači lze měnit intenzitu 
i teplotu mytí a sušení nebo na-
stavit automatický program za-
jišťující základní „obsluhu“ bez 
průběžného ovládání. Po použi-
tí se sprška s tryskami opláchne 
a zasune.

SOFISTIKOVANÁ TOALETA
Elegantní možnost zařízení 

„dva v jednom“ nabízí značka 
Geberit. Představuje ji toa-

Funkci integrované sprchy 
ocení zdraví, ale i tělesně 
postižení, kteří běžně 
potřebují asistenci druhé 
osoby

Očista vodou poskytuje 
komfortní a rychlou hygienu
a  pomáhá předcházet některým 
onemocněním

leta s integrovanou sprchou, 
která vypadá na první pohled 
jako běžný klozet. V těle mísy 
je ale ukrytá veškerá techno-
logie, která uživateli poskytne 
použití toalety pocit dokonalé 
čistoty a svěžesti. Intuitivním 
dálkovým ovládáním lze prů-
běžně měnit způsob i intenzitu 
mytí, samozřejmostí je auto-
matické čištění trysek po kaž-
dém použití. 

Komfort užívání poskytuje 
i anatomicky tvarované sedátko, 
které je vybavené mechanismem 
pomalého sklápění. Díky jedno-
duchému, ale přesto důmyslné-
mu vzhledu toaleta, ve které se 
snoubí moderní hygiena, špič-
kový design a ohleduplnost vůči 
životnímu prostředí, dobře za-
padne do každé koupelny. ■

Elektronické bidetové 
sedátko Coway, funkce 
mytí a masáže, sušení, 
antibakteriální povrch,
cena 9 973 Kč,
www.koupelny-obselka.cz

Elektronické bidetové 
sedátko BA 16 Coway, 
regulace intenzity a teploty 
vody i sušení, vyhřívání 
sedátka, cena 9 990 Kč, 
www.siko.cz

Elektronické bidetové 
sedátko SensoWash 
(Duravit), 2 sprchovací 
polohy, 2 individuálně 
nastavitelné programy, 
osvětlení, cena 42 689 Kč, 
www.perfecto.cz
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Doby, kdy se při splacho
vání klozetu plýtvalo 
vodou o sto šest, už jsou 

dávno pryč. Nutnost snížit spo
třebu vody a přitom dosáhnout 
dokonalého oplachu vnitřní čás
ti mísy vedla výrobce k hledání 
nových řešení. Možnosti se na
bídly zejména ve způsobu dis
tribuce vody a rafinovanějších 
tvarů klozetových mís.

bez kruhu
Klasická klozetová mísa má 

v horní části lem, za kterým 
jsou ukryté splachovací trysky. 
V tomto těžko dostupném pro
středí se snadno usazují nečis
toty a vodní kámen, kterým se 
zanášejí trysky. Tento problém 
odstranily nové konstrukce klo
zetových mís, u kterých se ob
vodový lem nejprve minimali
zoval a později zcela odstranil. 

Při výběru klozetu se většinou laik zajímá o to, jak vypadá, zda je pohodný a kolik stojí. Odborník by ho 

ale měl upozornit také na to, jak splachuje, kolik přitom spotřebuje vody nebo jak náročná bude údržba.

ToaleTy, kTeré šeTří

Technologii Rimfree bez horního 
lemování začaly u nových toa
let používat značky Keramag 
a Kolo. Promyšlená konstrukce 
zajišťuje perfektní rozprostření 
vody po celé ploše mísy a na roz
díl od klasického splachování 
se šesti a třemi litry si vystačí 
s pouhými čtyřmi a dvěma.

ideální aquablade
Jiné konstrukční řešení vy

užívající technologii AquaBlade 
zvolila značka Ideal Standard. 
Toalety z nové řady Tonic II 
mají místo oplachovacího lemu 
na horní straně jen úzkou štěr
binu, ze které po celém obvodu 
mísy vytéká voda. V úzkém pro
storu vznikne vysoký tlak, díky 
kterému se dokonale opláchne 
celý vnitřní prostor. Štěrbina le
mující mísu je navíc zajímavým 
designovým prvkem. ■

technologie aquaBlade zajišťuje 
dokonalé opláchnutí klozetové 
mísy. Voda vytéká ze štěrbiny po 
celém obvodu keramické mísy, 
www.idealstandard.cz

technologií rimfree jsou vybaveny všechny nové klozety 
Keramag a Kolo. díky dokonalému rozložení vody po celé 
ploše stačí k opláchnutí mísy i 2 litry vody, www.sanitec.cz
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WC kartáč z kolekce 
Liaison (Emco), 
nástěnná montáž,
sklo/saténový křišťál/
chrom, cena 4 981 Kč,
www.vivaeshop.cz

Klozetový kartáč
(Clayre & Eef),
cena 520 Kč,
www.ala-decor.cz

Klozetový set
keramika/bambus
(Zeller), cena 949 Kč, 
www.etc-shop.cz

Kartáč na WC
Flower Power 
(Vigar), cena 515 Kč, 
www.vigar.cz

Set k upevnění
na stěnu z kolekce 
Starck (Axor), nerez, 
cena 8 302 Kč,
www.sanita.cz

WC kartáč Baren, nerez, 
cena 99 Kč, www.ikea.cz

Toaletní set z kolekce 
Massaud (Axor),
cena 9 741 Kč,
www.koupelny-ptacek.cz 

Klozetový set
Ballo (Normann 
Copenhagen),
4 barevná provedení, 
cena 1 485 Kč, 
www.4home.cz

ZÁŘIVĚ ČISTÉ Ke každému klozetu patří WC kartáč, který slouží 

k aktuální rychlé údržbě. Týká se to i toalet se 

speciálně upraveným povrchem, na kterém se 

nečistoty usazují hůře. V nabídce jsou kartáče, které 

mohou být součástí stylové kolekce koupelnových 

doplňků.

WC kartáče jsou 
umístěné v ma-
lých nádobách, 

které jsou postavené na podlaze 
nebo zavěšené na stěně. Pro vět-
ší hygienu je možné do nádoby 
přidat slabší roztok neagresiv-
ní dezinfekce. Pro časté užívání 
doporučujeme ekologické pří-
pravky, které nezatěžují životní 
 prostředí. ■

DOPLŇKY
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Čistící kartáček 
Sonic System 
Purifying 
Cleansing Brush 
(Clinique) pro 
všechny typy pleti, 
automatický časovač, 
cena 2 639 Kč, 
www.clinique.cz 

PÉČE
VE ZNAMENÍ
HI-TECH
Díky moderním technologiím můžeme 

svou koupelnu proměnit v malý salon 

krásy vybavený profesionálními 

pomocníky. 

Kartáček VisaPure SC5275/10 
(Philips), 2 nastavení rychlosti, 
časovač pro 3 zóny pokožky, 
přídavné kartáčky pro citlivou 
pleť a peeling, cena 4 299 Kč,
www.mall.cz
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POKOŽKA, KTERÁ DÝCHÁ
Odličování a čištění pleti 

patří ke každodenním ranním 
a večerním rituálům. Jen díky 
důkladnému odstranění líčidel, 
nečistot a odumřelých kožních 
buněk se totiž může pleť opět 
nadechnout a regenerovat. S její 
očistou vám pomohou nejen 
kosmetické přípravky, ale také 
sonické kartáčky, které pleť na-
víc promasírují, prokrví a ob-
noví její přirozeně rozzářený 
vzhled. Speciálními sonickými 
kartáčky dosáhnete také jem-
ných chodidel bez hroší kůže. 

BEZ CHLOUPKŮ
Epilace je oproti tradiční 

žiletce zárukou dlouhodobě 
hladké pokožky bez chloup-
ků. Doma ji můžete absol-
vovat s pomocí pinzetového 
epilátoru, který chloupky vy-
trhává. Abyste při ošetření 
netrpěli, věnujte pozornost 
masážním a chladicím systé-
mům strojku, jejichž úkolem 
je zmírňovat bolest. Druhou 
variantou jsou IPL epilátory 
fungující na principu pulz-
ního světla, které zastavuje 
aktivní růst chloupků. U ně-
kterých IPL přístrojů bývá 
nevýhodou omezenost použití 
například na opálené pokožce 
nebo na pokožce se světlými 
chloupky. 

PÉČE
VE ZNAMENÍ
HI-TECH

Holicí strojek HP 6581/00 
Satin Perfect (Philips) pro 
suchý i mokrý provoz, cena 
2 999 Kč, www.mall.cz

Epilátor IPL6250 i-Light 
Essential (Remington) 
s pokročilou technologií zahřívání 
folikulů Propulse a žárovkou,
která vydrží celou životnost 
přístroje, cena 7 599 Kč,
www.myremington.cz 

Epilátor IPL Derma Perfect Pro 
Precison (Rowenta) s klinicky 
prokázanou účinností 83 % 
viditelného odstranění chloupků
po 3 měsících používání, cena 
10 999 Kč, www.rowenta.cz 

Kartáček Pedi (Clarisonic) 
pracuje na principu sonické 
oscilační technologie,
s níž zjemňuje a vyhlazuje 
hrubou pokožku chodidel, 
cena 5 450 Kč,
www.clarisonic.cz
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PRAMENY POD KONTROLOU
Perfektní účes a zdravé vlasy 

vám zajistí nejen profesionál-
ní kadeřník, ale také správně 
vybrané spotřebiče pro osobní 
péči. 

VÍC NEŽ HORKÝ VZDUCH
Vysoušeč už dávno není jen 

přístrojem, který fouká horký 
vzduch. Jeho funkce stále více 
připomínají pomůcky profesio-
nálů, a tak se k základnímu 
úkolu vysoušení přidává celá 
řada dalších funkcí. Generá-
tor iontů zabraňuje krepatění 
a krotí nepoddajné polétavé 
vlasy. Díky němu účes působí 
uhlazenějším dojmem. Pokud 
narazíte na vysoušeč s kera-
mickou mřížkou, dopřejete 
svým vlasům rovnoměrnější 

Profesionální vysoušeč Metal 
Master Light Ionic Gold 
(Valera) s ionizačním generátorem
a 6 kombinacemi proudu vzduchu 
a teploty, cena pro český trh zatím 
nebyla stanovena, www.valera.cz

Italský vysoušeč 6670E (BaByliss) 
s ionizací a 3 nástavci nabízí plynulé, 
strukturované a dlouhotrvající 
vysoušení, cena 2 590 Kč,
www.babyliss.cz

Lasson Sec 906 (Gallet),
příkon 2 000 W, funkce
Cold Air Shot pro fi xaci účesu, 
ionizátor, cena 399 Kč,
www.kasa.cz

Set SEC 816 IW (Gallet)
obsahuje vysoušeč, žehličku a kartáč.
Vysoušeč disponuje 2 stupni teploty 
s možností studeného vzduchu,
cena 799 Kč, www.kasa.cz
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a šetrnější vyfoukání. Vhodné 
jsou také více než 2 kombina-
ce vzduchu a teploty, protože 
například jemné a citlivé vla-
sy snesou tepelnou úpravu jen 
v rozsahu od 130 do 170 °C. 
Funkce studeného vzduchu je 
perfektní pro finální dotva-
rování účesu. Nejdůležitějším 
parametrem však stále zůstá-
vá příkon, který by neměl být 
nižší než 2 000 W. Ten totiž za-
jišťuje rychlou práci vysoušeče 
bez poškození vlasů.  

PRAVIDLA STYLINGU
Rovné, nebo vlnité? Od té 

doby, co se na scéně malých 
spotřebičů objevily kulmy 
a žehličky na vlasy, tento pro-
blém v podstatě nemusíme ře-
šit. Majitelky kudrnatých hlav 

už nemusí závistivě pokukovat 
po ženách s vlasy jako hře-
bíky a naopak. Do popředí se 
ovšem dostala další otázka: 
Jak na to, abychom častou te-
pelnou úpravou nedali svým 
vlasům příliš zabrat? Ať už dá-
váte přednost kulmě nebo žeh-
ličce, soustřeďte svou pozornost 
na materiál, s nímž přijdou vaše 
vlasy do kontaktu. Keramický 
nepřilnavý povrch představu-
je nejšetrnější řešení. Nabízí 
hladký skluz, antistatický efekt 
a rovnoměrné rozložení tepla. 
Důležitá je také možnost kon-
troly a nastavení teploty (max. 
210 °C), kontrolka připravenosti 
ukazující teplotu, kdy je kulma 
či žehlička připravena k akci, 
a automatické bezpečnostní 
vypnutí po 60 sekundách.  ■

Pečující
parfém na vlasy 
Chronologiste 
(Kérastase),
cena 1 090 Kč,
www.loreal.cz

Sérum de Force z řady Mythic 
Oil (L’Oréal Professionnel) oživuje 
suché a oslabené vlasy bez lesku, 

cena 389 Kč, www.loreal.cz

Twist Secret
TW1000E (BaByliss), 
copánkovač s dvojitým 
směrem rotace dokáže 

vytvářet i složitější vzory 
zapletených vlasů, cena

1 090 Kč, www.babyliss.cz 

Volum‘24 Respectissim 
(Rowenta), žehlička na vlasy 
s Ultrashine Nano Ceramic povrchem 
pro efektivnější žehlení a lesk vlasů, 
cena 1 899 Kč, www.rowenta.cz

 Žehlička na vlasy Swiss´X Brush 
and Shine (Valera) s pláty 
z keramického pětivrstvového 
turmalínu pro dokonalé narovnání 
vlasů, cena 2 999 Kč,
www.valera.cz

Parní žehlička na vlasy SteamPod 
(L’Oréal Professionnel a Rowenta 
Salon) pro hloubkovou obnovu 
a uhlazení vlasů, cena 4 200 Kč, 
www.hairpoint.cz 

Kulma Digicurl
(Valera) s keramickým
povrchem a antibakteriální
nanovrstvou stříbra a digitální 
regulací teploty, cena 1 199 Kč, 
www.valera.cz
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Než Navštívíte studio
Před rekonstrukcí koupelny byste se měli důkladně zamyslet, jak by měla nová koupelna 

vypadat, abyste s ní byli co nejdéle spokojeni a vyvarovali se chyb, jejichž náprava by byla 

později složitá. O tom, co vše je třeba vzít v úvahu, jsme si povídali s Ing. Ivanou Novou, 

specialistkou sítě studií Koupelny Ptáček.

do prostorově omezené 
koupelny s širším nebo 
čtvercovým půdorysem je 
vhodné umístit rohovou vanu, 
u které se využívá diagonální 
poloha. Standardní vana je 
naopak vhodná tam, kde je 
k dispozici malý prostor mezi 
dvěma stěnami
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Jaké první kroky je dobré udělat, 
když se člověk rozhodne pro no-
vou koupelnu?

Úplně na začátku je důležité 
uvědomit si, k jakému účelu by 
měla být koupelna určena. Kolik 
osob ji bude používat, jaké mají 
hygienické návyky, zda bude 
sloužit pouze k osobní hygieně 
nebo také k relaxaci, či naopak 
i jako prádelna nebo příleži-
tostná sušárna. Důležité také je, 
budou-li ji používat pravidelně 
nebo jen občas malé děti, nebo 
zda se bude využívat i pro potře-
by domácích mazlíčků. Když si 
majitelé přesně definují, co od ní 
očekávají, mohou společně s od-
borníky v koupelnovém studiu 
najít optimální řešení.

Častým dilematem v rodinách 
s menší koupelnou bývá, zda zvo-
lit vanu nebo sprchový kout...

Řešení by měli najít v odpo-
vědi na to, čemu má hlavně kou-
pelna sloužit. Dispozice už dnes 
nehrají roli, protože v nabídce 
jsou i vany menších rozměrů, 
které poslouží stejně dobře jako 
vany klasické. Kdo namísto re-
laxační koupele upřednostňuje 
úspornější, rychlejší a praktič-

koNtakt:

www.koupelny-ptacek.cz

tější způsob hygieny, zvolí urči-
tě sprchový kout. Pokud se ale 
v rodině nemohou shodnout, na-
bízí se elegantní řešení v podo-
bě vany se sprchovou zástěnou. 
I ve vaně si pak mohou dopřát 
například sprchování s velkou 
stropní sprchou nebo s masáž-
ním panelem. Pokud se majitelé 
rozhodnou pro vanu, musí dále 
volit, jak bude velká, jaký bude 
mít tvar, z jakého bude materiá-
lu a zvážit i možnost dalších 
relaxačních funkcí, jako je na-
příklad hydromasáž. To vše by 
si měli lidé rozmyslet ještě před 
návštěvou studia, aby mohli 
vybírat už z konkrétních typů. 
S definitivním výběrem a umís-
těním jednotlivých zařizovacích 
předmětů jim pak poradí ve stu-
diu, kde mají možnost vizua-
lizace koupelny s konkrétními 
zařizovacími předměty.

Zejména v bytech s malou kou-
pelnou lidé často uvažují o jejím 
sloučení s přilehlou toa letou. Co 
doporučujete? Spojit tyto prosto-
ry, nebo ne?

Tuto otázku často řeší i ti, 
kteří staví nové obydlí, a odpo-
věď na ni, není snadná. V bytech 

nebo domech, kde je k dispozici 
ještě jedna samostatná toaleta, 
nemusí nastat problém. Když 
je ale v koupelně, kterou po-
užívá více osob, umístěný jediný 
klozet, většinou se brzy ukáže, 
že nešlo o nejšťastnější řešení. 
I v platné normě se předpoklá-
dá, že takto zařízenou koupelnu 
bude používat omezený počet 
osob. Určuje, že WC a prostor 
koupelny lze sloučit pouze v by-
tech 2 + 1 a menších a v ostat-
ních případech musí být v oby-
dlí k dispozici ještě jedna 
samostatná toaleta.  Pokud se 
někdo rozhodne umístit klozet 
v koupelně, doporučujeme jeho 
oddělení diskrétní zástěnou, 
která zajistí alespoň minimální 
soukromí.

I když se v současnosti vnímá 
koupelna více jako relaxační pro-
stor, bývá ve většině běžných 
domácností potřeba umístit sem 
i pračku. Standardní pračka s roz-
měrem 60 x 60 cm ovšem předsta-
vuje velký zásah zvláště do malé-
ho interiéru...

Otázka pračky je velmi indi-
viduální a její umístění vychází 
z konkrétních představ uživate-

lů o tom, k čemu má koupelna 
sloužit. Je jasné, že pro mnoho 
lidí musí plnit i funkci prádelny 
a často i prostoru na ukládání 
předmětů na úklid. Pokud ale 
někdo opravdu touží po ničím 
nerušeném relaxačním prosto-
ru, může zvážit umístění pračky 
například do kuchyňské linky.

Má smysl pořizovat do malého 
prostoru koupelnový nábytek?

Opět je třeba odpovědět si 
na otázku, co od koupelny oče-
káváme. Někdo využívá úložné 
prostory jen pro potřeby denní 
hygieny, jiný je zvyklý ukládat 
sem například zásoby ručníků, 
osušek nebo úklidových po-
můcek, i když by pro ně možná 
našel jiné místo. Každopádně je 
dobré umístit sem pouze náby-
tek, okolo kterého zůstane volný 
manipulační prostor zajišťují-
cí pohodlné a příjemné užívá-
ní. Z široké nabídky lze vybrat 
i praktické nábytkové kusy 
do prostorově omezených kou-
pelen. ■

I do místnosti s plochou 
velkou necelé 4 m2 lze 
umístit vanu, sprchový kout 
i klozet
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PŘÍŠTĚ

Umyvadlo jako šperk vaší 
koupelny? Ano! Tři jeho 
různá pojetí přineseme
v rubrice UMYVADLA
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Mýdlenky, dávkovače
mýdla, úložné boxy… 
Koupelnové doplňky vyla-
děné ve třech stylech před-
staví rubrika DOPLŇKY

V rubrice WELLNESS vás 
navnadíme, jak pustit sta-
rosti definitivně k vodě

Mýdlenky, dávkovače
mýdla, úložné boxy… 
Koupelnové doplňky vyla-
děné ve třech stylech před-děné ve třech stylech před-

DOPLŇKY
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Díky vaší pravidelné podpoře
můžeme ohroženým dětem pomoci,

kdykoli to potřebují.
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