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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

EDITORIAL

Koncept otevřených
koupelen a stylová
solitérní umyvadla
patří k sobě.
Přesvědčte se
na str. 36–41

MILÍ ČTENÁŘI, MILÉ ČTENÁŘKY,
v jarním vydání Světa koupelen jsem se na této stránce zavázala,
že po mnohaletém odhodlávání KONEČNĚ zrekonstruuji svou
koupelnu. I když jsem toto prohlášení vzápětí vyhodnotila jako
mírně unáhlené (jakýkoli stavební zásah v bytě je pro mě nejhorší
noční můrou), odhodlala jsem se nakonec a navštívila koupelnové
studio. S odborníkem jsme vybrali obklady, dlažbu a další nutné předměty. Vanu jsme nahradili otevřeným sprchovým koutem
a historické umyvadlo novým modelem s umyvadlovou skříňkou.
Studio jsem opouštěla s pocitem dobře odvedené práce. Realizaci jsem ale stále pod různými záminkami oddalovala (znáte
to, nebyli lidi), až jsem se po mnoha týdnech náhodou setkala se
starým známým zedníkem Standou, který mi nabídl kompletní
provedení vlastními silami za rozumnou cenu. A protože se zároveň naskytla možnost přebývat po nutnou dobu u známých, mohla
rekonstrukce i přes mé podvědomé snahy o oddálení vypuknout.
Musím podotknout, že mě přístup Standy potěšil. Obavy, že
budu denně vystavená nutnosti řešit problémy a časově kloubit
výkony jednotlivých řemeslníků, se naštěstí nevyplnily. Standovi jsem předala klíče, plánek, materiál a s důvěrou mně vlastní
mu ponechala volnou ruku. Na moje pravidelné telefonní dotazy, zda není něco zapotřebí, odpovídal stručně: „Raději sem
nechoď, je tu hroznej binec.“ Po pravdě jsem po vizitě netoužila ani já, neboť jsem (správně) tušila, že mezi sousedy po etapě hlučného bourání a sekání nebudu příliš populární…
Po necelých třech týdnech jsem konečně viděla koupelnu v plné
kráse. Byla krásná! Při mytí rukou mi ale začalo být jasné, že mě
problémy přece jen neminou. Došlo mi totiž, že jsem se při výběru
umyvadla soustředila na šířku (ta klapla na milimetr), ale vůbec mě
nenapadlo zajímat se o délku od přední hrany ke stěně. Bohužel,
neboť vězte, že nad umyvadlem vyčnívajícím do prostoru třiatřicet
centimetrů si zuby normálním způsobem nevyčistíte, zejména když
vám v předklonu brání zavěšená zrcadlová skříňka. Špatně dopadl
i pokus o opláchnutí poraněné nohy, která se do umyvadla vešla
jen diagonálně (a to mám osmatřicítku). Za dva dny snahy o sžití
jsem to vzdala a objednala novou skříňku s větším umyvadlem.
Určitě si dovedete představit reakci mých blízkých (Jak může někdo,
kdo píše o koupelnách tolik let, udělat takovou chybu?)…
Já ale chci být pozitivní a věřím, že se nic neděje zbytečně. Navíc
budete z mého poučení profitovat i vy. Slibuji vám, že od této chvíle
při psaní o atypických zařizovacích předmětech si na možná úskalí
jejich používání pořádně posvítím a určitě si to nenechám pro sebe.

Drobnosti, které pod
stromečkem vždycky
potěší, nalistujte
na str. 68–71

Pohrajte si s doplňky
a vytvořte ve své
koupelně originální
atmosféru. Inspiraci
najdete na str. 72–75

Přeji vám klidné Vánoce
a dostatečně velké umyvadlo.

Libuše Lhotská
zástupkyně šéfredaktorky

EDITORIAL

Jak vám mohou při rekonstrukci
pomoci koupelnová studia? Proč se
vyplatí využít služeb profesionálního
designéra a jak odbourat klasická
koupelnová klišé? Čtěte na str. 12–24

www.modernibyt.cz

3

OBSAH

OBSAH
88

3

EDITORIAL

6–10

AKTUALITY

12–24

TÉMA:
REKONSTRUKCE KOUPELNY
Nová koupelna jako výzva

26–30

VELETRHY
Tisíce podob keramiky

72–75

32–33

NÁVŠTĚVA
Pro očistu a odpočinek

34

ROZHOVOR
Příběh jednoho umyvadla

36–41

UMYVADLA
Středobod vaší koupelny

42

ZAUJALO NÁS
Diamant tvrzený titanem

44–45

NÁVŠTĚVA

46–48

PŘEDSTAVUJEME

50

PORADNA

51

ZAUJALO NÁS

52–57

WELLNESS

58–59

SPRCHY

60–64

TOALETY

66–67

ROZHOVOR

68–71

INSPIRACE

72–75

INSPIRACE

76–77

SPOTŘEBIČE

78–81

VÝSTAVY

Zařazeno na neutrál
Ve vedlejší roli světlo
Dolaďte obklad spárou
Jedno s kruhem, druhé bez
Pusťte starosti k vodě
Blahodárný déšť

52–57

36–41

Osvědčený hygienický pár
Od zrcadel k nábytku
Tipy pod stromeček
Doplňky 3x jinak
Šikovní samouci
Svoboda má mnoho tváří

82–85

PRAČKY
Velké útroby úzkých praček

86–87

ŠKOLA PRANÍ
Zapnout pračku nestačí

88

INSPIRACE
Dobře pověšené

89

12–24
4

PŘEDSTAVUJEME
Zelená pro umyvadla

90

PŘÍŠTĚ

SPRCHOVÉ
ŽLABY
O KTERÝCH ANI NEVÍTE

www.plastbrno.cz

AKTUALITY

Trendy plné emocí
Pro rok 2016 připravila společnost Rako
8 nových sérií, u jejichž zrodu stála touha
propojit obklady a dlažbu s emocemi.
Hlavní roli v tomto úkolu sehrály moderní
technologie, zejména digitální
technologie HD Print, která umožnila
tvůrcům kolekcí vytvořit dokonalé imitace
rustikálního dřeva, kamene, kovu, ale
i tradičních řemeslných technik –
například vintage majoliky. Zajímavostí
nových kolekcí Rako je také návrat
k menšímu formátu dlaždic 33 x 33 cm,
falešné mozaice 10 x 10 cm na formátu
20 x 60 cm a barevným variacím
na obkládačkách ve formátu 20 x 40 cm.
KONTAKT: www.rako.cz

Monochromatické ladění
Rodina koupelnových doplňků značky Nimco se
rozrůstá o dalšího člena, moderní kolekci ve smyslném
černobílém ladění Omi. Monochromatické doplňky jsou
ideální volbou pro ladění koupelen tón v tónu i pro
vytváření dramatických černobílých kontrastů. V rámci
kolekce můžete vybírat ze samostatných prvků
dávkovače tekutého mýdla a pohárku na kartáčky
anebo z ucelených setů. Cena dávkovače 459 Kč,
pohárku 259 Kč, setu 599 Kč.
KONTAKT: www.nimco.cz

Zodpovědné praní
Novinkou, která přináší do světa praní a péče o prádlo
více efektivity a úspornosti, je řada předem plněných
praček Natis. Čistý design těchto praček umocňuje
jednoduchý a přehledný panel. Dvířka s chromovaným
rámem nebo černým rámem s černým průhledným
sklem jim dodávají elegantní šmrnc. Nejdůležitějším
benefitem praček řady Natis jsou technologie Direct
Injection, Digital Motion Technology a EcoRain, které
společně dokážou odstranit více než 100 skvrn různého
původu při pouhých 20 °C. Zároveň zaručují 20%
snížení spotřeby vody a 50% úsporu energie
v energetické třídě až o 40 % lepší než A+++, cena
modelu RPD 947 DX CZ 14 990 Kč.

TRENDY
KONTAKT: www.hotpoint.cz
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TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ A ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Chlorofylová vzpruha
Pokud patříte mezi ty, kteří by nejraději
přečkali zimu v hlubokém spánku,
představujeme vám nové doplňky od H & M
Home, které vám v koupelně nahradí
šedavou zimní scenérii výhledem
do šťavnaté zeleně. Cena sprchového
závěsu (180 x 200 cm) 799 Kč, ručníků
pro hosty s tištěným motivem listů
249 Kč/set, mentolové osušky z žakárové
tkaniny 399 Kč, osušky s kostkovaným
vzorem 399 Kč.
KONTAKT: www2.hm.com

Kytičky proti
nečistotám

Voňavé Vánoce

WC čistič Dr. Devil se představuje
v inovativní variantě 5in1 Point block
Dr. Devil Hygienic Clean fresh.
Výhodou nového čističe je kromě
částečné průhlednosti gelu ve tvaru
kytičky i obsah speciální Power Plus
složky, která zesiluje čisticí účinek.
Toaleta je tak hygienicky čistá,
chráněná před vznikem vodního
kamene a provoněná příjemnou
svěží vůní. Balení o obsahu 75 ml
(12 dávek) pořídíte od 59 Kč.

Také se o svátcích nemůžete
nabažit vůně jehličí a čerstvě
uříznutých stromků? S novými
vonnými tyčinkami Scentsicles
si ji můžete užívat nejen
na vánočních trzích nebo v lese,
ale i přímo doma. Každá tyčinka
je nasycena nejčistšími vonnými
oleji. Stačí ji pověsit na strom
nebo zapíchnout do adventního
věnce či jiné vánoční dekorace
a váš domov okamžitě získá
atmosféru zimní přírody.
Lahvičku s 6 tyčinkami
Scentsicles pořídíte za 275 Kč.

KONTAKT: www.tomil.cz

KONTAKT: www.scentsicles.cz

www.modernibyt.cz
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AKTUALITY

Chytrý ohřev

Bez chloupků!

Odpověď na otázku efektivního a maximálně úsporného
ohřevu vody přinášejí v posledních letech elektronicky řízené
průtokové ohřívače. Model DSX Servotronic MPS (Clage)
spojuje systém ohřevu pomocí neizolovaného drátu (systém
IES) s dynamickou regulací průtoku Servotronic a se
systémem Twin Temperature pro přesnou výstupní teplotu
vody, kterou lze nastavit v rozmezí 20 a 60 °C. Díky
dotykovému multifunkčnímu displeji můžete požadovanou
teplotu vody snadno uložit do paměti, a to pro jedno nebo
více odběrných míst (např. pro vanu, sprchový kout,
umyvadlo nebo kuchyňský dřez). Cena 18 126 Kč.

Značka Braun vyvinula pro
hladkou pokožku bez chloupků
nový epilátor Silk-épil 5
Wet & Dry. Díky technologii
Wet & Dry lze epilátor používat
nasucho nebo s vodou. Dvě
rychlosti epilace jsou optimálně
navrženy pro různé typy pokožky
a osobní preference. Pomalejší
rychlost je určená pro
začátečnice a citlivější části těla,
jako je oblast třísel a podpaží,
zatímco rychlejší stupeň je
ideální pro zkušenější uživatelky.
Cena od 1 999 Kč.

KONTAKT: www.koupelny-ptacek.cz

KONTAKT: www.braun.com/cz

To nejlepší pro vás
Společnost Grohe představila svým zákazníkům nový
koncept kategorizace svých produktových řad pro
snadnou orientaci při výběru sprchových systémů,
setů s hlavovými sprchami a podomítkových
sprchových řešení. Rozdělení produktů do tří
kategorií – Good, Better a Best – pomáhá rychle
a jednoduše najít správné řešení s ohledem
na požadavky a rozpočet. Vyšší kategorie
znamená vyšší komfort, a to v podobě inovativních
technologií, větších sprchových hlav nebo
přídavných režimů proudu. Výsledná volba záleží
jen na vás.

TRENDY

KONTAKT: www.grohe.cz
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INZERCE

Koupelna
do detailu!

Hodina geometrie
Designový radiátor Square (Tubes) se vyznačuje lehkou
hliníkovou konstrukcí o tloušťce pouhých 28 mm. Teplo je
v něm distribuováno rovnoměrně díky speciálně žebrované
desce připojené k zadní straně. Radiátor je k dispozici
ve čtvercové nebo obdélníkové variantě, v elektrickém
i teplovodním provedení. Instalovat jej lze na stěnu ve vertikální
i horizontální poloze, cena na dotaz.
KONTAKT: www.staspo.cz

Přesné
dávkování
Značka Bosch rozšiřuje svou
úspěšnou technologii i-DOS
(automatický inteligentní
systém dávkování tekutého
pracího prostředku a aviváže)
i do nižší produktové řady
praček serie 6. Dávkovací
systém i-DOS funguje
s přesností na mililitry a použije
vždy přesně takové množství
pracího prostředku, které je
pro dané množství prádla,
jeho druh a znečištění potřeba.
Díky tomuto systému výrazně
snížíte spotřebu pracího
prostředku i vody. Cena
automatické pračky Bosch
serie 6 WAT28660BY
s technologií i-DOS 21 590 Kč.
KONTAKT: www.bosch-home.com/cz

Podlahové žlaby Alca
Podlahové žlaby ALCA nabízí ideální řešení pro váš
sprchový kout. Dosáhnete harmonického prostorového
a výškového uspořádání s důrazem na bezbariérový
přechod z mokré do suché oblasti. Speciální
dvoukomorový sifon s dokonalou čistitelností zaručuje
průtok vody až 60 l/min. Žlaby ALCA jsou vyrobeny
z kvaliní elektrochemicky přeleštěné nerezové oceli,
proto na ně poskytujeme 25 letou záruku.
Alca plast, s. r. o. | Bratislavská 2846 | 690 02 Břeclav | ČR
tel.: +420 519 821 117 | alcaplast@alcaplast.cz | www.alcaplast.cz

LINE

PURE

CUBE

HOPE

BUBLE

DREAM

AKTUALITY

Parní šatna
Pokud žehlení a návštěvy čistíren
nepatří mezi vaše nejoblíbenější
koníčky, určitě by vám neměla
uniknout novinka od společnosti
LG Styler. Unikátní parní
osvěžovač prádla si poradí
s oděvy náročnými na údržbu,
jako jsou obleky, saka či klobouky.
Samozřejmostí je i šetrné
napařování pro jemné materiály.
Horká pára vypouštěná přímo
na oblečení navíc zničí až 99 %
bakterií a velkou část prostředků
používaných při chemickém
čistění. Cena Styleru s dárkem
zdarma v podobě tyčového
vysavače 2 v 1 je 49 990 Kč.
KONTAKT: www.lgshop.cz

Oblý minimalismus
Potrpíte-li si v interiéru na čisté jednoduché linie,
nenechte si ujít kolekci koupelnové sanity Pura
značky GSI. Nová glazura Extraglaze dodává
keramice dokonale hladký povrch, vysoký lesk
a ochranu proti vápenným usazeninám. Díky její
aplikaci již před vypálením zůstává sanita stále
zářivě bílá a déle čistá. Kolekce zahrnuje umyvadla,
bidety, pisoáry a další doplňky. Cena za umyvadlo
na desku (40 x 18 cm) je 5 390 Kč.
KONTAKT: www.sapho.cz

TRENDY
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www.porcelanosa.cz

TÉMA: REKONSTRUKCE KOUPELNY

NOVÁ KOUPELNA
JAKO VÝZVA
S kompletem krabiček Hyfs (Ikea)
získáte přehled o obsahu koupelnových
skříněk, cena 416 Kč/set 3 ks,
www.ikea.com

12

Rekonstrukce a zařizování koupelny je výzvou po všech
stránkách: zkouškou síly vašich nervů, prověrkou vaší
kreativity i komunikačních schopností celé rodiny.

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV
Závěsná lampa E27 (Muuto)
nechává vyniknout krásu obyčejné
žárovky v kombinaci s hravými
pastelovými barvami, cena
1 790 Kč, www.designville.cz

S modulárním nábytkem Bel
(Burgbad) lze vytvořit naprosto
individuální koupelnový koncept,
k dispozici je 48 barevných
řešení nábytku s melaminovou,
lakovanou nebo fóliovanou
povrchovou úpravou, cena podle
provedení, www.siko.cz

P

rvním bodem rozvahy,
který si musíte na začátku ujasnit, je, zda
se vrhnete do projektu rekonstrukce sami, nebo využijete
pomocnou ruku profesionálů.
Máte-li o své budoucí koupelně poměrně jasnou představu
a nebudete se pouštět do razantních úprav, patrně vám
bude stačit návštěva designéra v některém z koupelnových
studií. Ten vám na základě dis-

Šperkovnice
Reflexion (Umbra) se zrcátkem
na spodní straně víka, cena
1 039 Kč, www.mhome.cz

Stolička z akátového dřeva
Skogsta (Ikea), rozměry
39 x 39 x 45 cm, cena
499 Kč, www.ikea.com

pozice prostoru (v podobě projektové dokumentace, výkresu
se zaměřením koupelny nebo
pouhého náčrtu prostoru s rozměry) a vašich představ pomůže
doladit obklady, dlažbu, sanitu,
armatury a nábytek až do finální podoby 3D návrhu. S 3D
vizualizací budete moci „nanečisto“ zkombinovat zařizovací
prvky různých cenových relací
a vyzkoušet, jak vaší koupelně budou slušet různé styly.
K finálnímu návrhu získáte
kompletní podklady pro firmu,
která bude řešit následnou realizaci, nebo pro sebe, jste-li připraveni obléct se do montérek
a pustit se do práce na vlastní
pěst. Součástí této dokumentace je i tzv. kladečský plán pro
další práci s obklady a technická zpráva s doporučenými
materiály, izolacemi, lištami…
Při přípravě materiálů, které
si s sebou do studia přinesete, nezapomeňte zaměřit nejen
půdorys, ale také výšku stěn,
umístění oken a dveří nebo
zkosení u podkrovních prostor.
Počítejte také s již existujícími

rozvody topení a vody. Pokud
nepatří práce s metrem mezi
vaše oblíbené koníčky, poskytne vám koupelnové studio specialistu, který zohlední vaše
přání a představy a následně
promyslí optimální rozmístění
zařizovacích prvků včetně spotřebičů.

Úpletový polštářek Bobby
(LuckyBoySunday) oživí každé místo
určené k pohodlnému sezení, materiál
100% vlna z alpaky, cena 1 590 Kč,
www.designville.cz

OD A DO Z S PROFÍKY

Pokud chcete svou koupelnu podrobit dramatičtější proměně, doporučujeme obrátit se
na architekta, který odborně
posoudí, jak daleko lze v koupelně, respektive v navazujících
místnostech se změnou dispozice
zajít. Jeho služeb můžete využít
jak samostatně, tak v rámci spolupráce s koupelnovými studii,
která jsou připravena řešit koupelnu od návrhu až po samotnou realizaci na klíč. Součástí
jejich služeb bývají také zednické a obkladačské práce, služby
sádrokartonářů a instalatérů,
pokládka podlah, montáž zařizovacích předmětů, ale i odvážka suti, ekologická likvidace odpadu nebo závěrečný úklid.

Koberec z PVC Asta (Pappelina)
vhodný do vlhkého koupelnového
prostředí, rozměr 70 x 270 cm, cena
4 930 Kč, www.pappelina.com
www.modernibyt.cz
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TÉMA: REKONSTRUKCE KOUPELNY

Nová kolekce Papier (ABK)
přináší do koupelny
nadčasovou imitaci
tapet, formát 30 x 75 cm,
cena od 1 140 Kč,
www.obklady-verdek.cz

Keramická dlažba ze série
Examatt (Tonalite), formát
15 x 17,1 cm, cena 2 999 Kč/m2,
www.siko.cz

NÁPADY NA POČKÁNÍ

Industriálním stylem inspirovaná
dlažba District Garage (Refin),
dekor Garage Toffee, formát 75 x
150 cm, cena 1 646 Kč/m2 bez
DPH, www.koupelny-ptacek.cz

Velkoformátová dlažba z kolekce
Design Industry (Refin), dekor
Oxyde Light Strutturato
inspirovaný patinovaným
plechem, formát 75 x 150 cm,
cena 1 736 Kč/m2 bez DPH,
www.koupelny-ptacek.cz
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Kolekce Fossil (Refin) přepracovala
prehistorické otisky zanechané
rostlinami a zvířaty ve skalních
útvarech do originálních ornamentů
moderní dlažby, formát 60 x 60 cm,
cena na dotaz, www.maag-czech.cz

Využijete-li služeb profesionálního designéra, ušetříte
spoustu času a dodáte své koupelně originální styl. Profíci
mají v malíčku novinky na trhu,
jehož mapování běháním po obchodech nebo surfováním na internetu by vám zabralo hodiny.
Jelikož se jejich práce neomezuje jen na zařizování koupelny, dokážou do tohoto prostoru
vnést řadu neočekávaných prvků, propojovat staré s novým
a nebojí se kombinovat zdánlivě neslučitelné styly. Výhodou je
také schopnost pracovat s omezeným rozpočtem a využívat novým způsobem věci, které byste
jinak odložili do sklepa nebo
na chalupu. Abyste si se svým
designérem sedli, doporučujeme důkladně prostudovat jeho
webové stránky s realizacemi
anebo si prolistovat časopisy
o bydlení, v nichž se jeho nápady objevují.

Xeno2

harmonické spojení designu a přírody

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ KERAMAG DESIGN:
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: AQUAST YL 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
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Umyvadlová mísa bez přepadu
s armaturovým ostrůvkem Cape Cod
(Duravit), materiál DuraCeram,
rozměry 46 x 46 cm, cena 8 716 Kč,
www.onlinekoupelny.cz
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Vanová páková baterie z kolekce
Nautic (Gustavsberg) je vybavena
funkcemi Eco-effect a Eco-temp pro
úsporu vody a energie. Provedení
mosaz a chrom, cena 3 600 Kč,
www.koupelny-sen.cz

Koupelnové vybavení z nové řady
Renova Nr. 1 (Keramag):
dvojumyvadlo, šířka 130 cm, cena
18 168 Kč, spodní skříňka dub tmavý,
šířka 130 cm, 19 094 Kč, boční vysoká
skříňka, cena 20 062 Kč, nízká boční
skříňka, cena 9 305 Kč, zrcadlová
skříňka s osvětlením Option, cena
25 920 Kč, www.sanitec.cz

PROBUĎTE V SOBĚ
DESIGNÉRA

Romantický nádech vnesou
do vaší koupelny obklady
Poetique (Imola Ceramica)
s 3D geometrickými vzory
a lesklým povrchem, formát
25 x 75 cm, cena 1 434 Kč/m2,
www.koupelny-ptacek.cz

Pokud vás láká vydat se
vlastní cestou a vyzkoušet si
práci designéra na vlastní kůži,
rozhodně svou úlohu nepodceňte. Ve chvíli, kdy je rekonstrukce hotová, se může zdát, že to
nejhorší máte za sebou a teď
už vás čeká jen zábava. Víte ale,
co opravdu chcete? Abyste vybrousili svou představu vysněné koupelny k dokonalosti, nic
neuspěchejte. Vyzbrojte se papírem, tužkami, nůžkami a fotoaparátem, vydejte se na vzrušující lov po obchodech, bytech
známých, stránkách blogerů
a časopisů a vše, co vás zaujme,
zachyťte a archivujte. Ve chvíli,
kdy se vám bude zdát materiál
dostatečný, všechny nashromážděné fotky a obrázky k sobě přikládejte a kombinujte tak dlouho, dokud výsledná mozaika
nesplyne s vaší představou.
DVAKRÁT MĚŘ,
JEDNOU ŘEŠ

U zařizování koupelny platí trošku jiná pravidla než například u vybavování rekon-

struovaného obýváku. Zatímco
v druhém případě si můžete dát
na čas, jestli si novou sedačku
pořídíte ještě před rekonstrukcí
nebo půl roku po ní, v koupelně je řada zařizovacích prvků
spojená s instalačními, zednickými a obkladačskými pracemi.
Ať už si budete chtít splnit sen
o proměně nejstudenějšího místa v bytě v příjemně vyhřátou
relaxační oázu, v níž vám díky
podlahovému topení už nikdy
nebude zima, nebo toužíte po pohodlně přístupném a moderním
sprchovém koutu bez vaničky,
myslete na ně dopředu. V tomto
ohledu se vám jen vyplatí, svoláte-li rodinnou radu a ujasníte si společně všechny potřeby
a přání, která má koupelna v budoucnosti splňovat. Uděláte-li to
v dostatečném předstihu, vyhnete se kompromisům a různým
provizoriím, na které v záchvatu
samotné rekonstrukce obvykle
přistupujeme, jen abychom už
měli klid.

Ruční sprcha Power&Soul 130
(Grohe) z kolekce WaterColours
Natural v břidlicovém odstínu
stylově doplní koupelnu laděnou
v přírodních tónech, cena
3 334 Kč, www.grohe.cz

ZMĚŇTE ÚHEL POHLEDU

Pokud neuvažujete o využití
služeb architekta či designéra,
www.modernibyt.cz
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Velkoformátový obklad
ve vysokém lesku Nuance
(Imola Ceramica), formát
25 x 75 cm, cena 749 Kč/m2,
www.koupelny-ptacek.cz

Sprchová lampa značky
Axor navržená studiem
Nendo propojuje element
světla a vody a nabízí
jedinečný zážitek ze
sprchování, cena
113 000 Kč,
www.hansgrohe.cz

Sprchová hlava Moxie (Kohler) se
zabudovaným reproduktorem mísí kapky
deště s hudbou podle vašeho gusta.
Stačí ji synchronizovat s chytrým
telefonem nebo jakýmkoli jiným
zařízením s Bluetooth konektivitou,
cena 6 235 Kč,
www.koupelny-ptacek.cz
Koupelnová předložka Lay Down
Sally (Butlers) z čisté bavlny,
rozměr 60 x 80 cm, cena 599 Kč,
www.butlers.cz
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který má prostorovou představivost v popisu práce, zkuste
sami podrobit svou koupelnu
konstruktivní kritice. Zvažte
její přednosti a zápory a pokuste se vystopovat prvky, které
by vám mohly pomoci změnit
její dispozici. Začněte od největších zařizovacích předmětů,
které v prostoru zabírají nejvíce místa. Pokud chcete za každou cenu udržet ve své koupelně vanu a zároveň šetříte
každý centimetr, poohlédněte se
v sortimentu malých van, které
díky inovativním materiálům
zapadnou i do té nejmenší koupelny, nepůsobí tak robustně
a zároveň mají optimálně řešený
vnitřní prostor, takže nebudete
muset slevit z pohodlí, na něž
jste při koupání zvyklí. Chcete-li zachovat vanu zejména kvůli
malým dětem, můžete ji nahra-

Relaxační ráz koupelny
doplní nový nástěnný
panel Soul, který nabízí
kombinaci ruční a hlavové
sprchy s kaskádou
a 5 vertikálními tryskami
pro masáž celého těla,
cena 32 590 Kč,
www.sapho.cz

Glazované slinuté dlaždice ze série
Rock (Rako) s homogenní kresbou
jsou vhodné k využití v moderních
sprchových koutech bez vaničky,
cena 799 Kč/m2 (formát 60 x 60
cm), 599 Kč/m2 (formát 60 x 30
cm), www.rako.cz

dit extra hlubokou vaničkou
vybavenou sedátkem, kterou
má v nabídce například výrobce
Ravak. Velký kus práce v proměně vaší koupelny odvedou
také moderní sprchové kouty
obložené keramickými obklady,
které nejsou svázány rozměry
vaničky. Velikost plochy, kterou
sprchovému koutu zasvětíte, je
v tomto případě jen na vás. Bezvaničkové sprchové kouty se
zcela přizpůsobí i atypické dispozici koupelny. Výsledný tvar
sprchového koutu určuje nejčastěji jednoduchá skleněná zá-

stěna, která se dá nainstalovat
do prostoru, do rohu i do niky.
Identický design použité dlažby
a obkladů navíc opticky propojí
sprchový kout se zbytkem koupelny, takže výsledek působí celistvým elegantním dojmem.

Sprchová sada
z kolekce Citterio E
(Axor) s ruční sprchou
Raindance
Select S 120 3jet,
materiál mosaz,
cena 13 890 Kč,
www.hansgrohe.cz

NADČASOVÝ OUTFIT

Jelikož nám podle odborníků koupelna slouží v průměru 10 až 15 let, vsaďte na její
nadčasové ladění. Odpíchněte
se od trendu, který se rozvíjí
v posledních letech a který bude
v popředí zájmu designérů a výrobců koupelnového zařízení
i do budoucna – pojetí koupelny
jako dalšího pokoje. Odpoutejte
se od tradičních koupelnových
schémat a poohlédněte se po alternativních řešeních, která nejsou v koupelnách příliš častá.
Osvoboďte stěny od všudypří-

Sprchový systém Showerpipe
(Axor) s termostatem a horní
sprchou 2jet nabízí dva druhy
proudu Rain a RainAir, které
lze pohodlně přepínat tlačítkem
Select, cena 61 800 Kč,
www.hansgrohe.cz
www.modernibyt.cz
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Nebojte se vnést do koupelny
s tvarově zajímavou sanitou
hravost

20

Stojánková umyvadlová
baterie z kolekce Istanbul
(VitrA), provedení chrom, cena
10 290 Kč, www.siko.cz

Tříotvorová umyvadlová
baterie z řady Citterio M
(Axor), provedení chrom,
cena 15 787 Kč,
www.vivaeshop.cz

Polozápustné umyvadlo Pura
(GSI) lze instalovat na skříňku
nebo zavěsit volně na stěnu,
rozměry 120 x 50 cm, cena
12 990 Kč, www.sapho.cz

Máte-li rádi vtip a nadsázku, potěší
vás hravý design kolekce sanitární
keramiky Cow (Artceram), cena
závěsného umyvadla (45 x 45 cm)
14 036 Kč, stojací bidet (38 x 52 cm)
12 983 Kč, stojací WC (38 X 52 cm)
12 983 Kč, www.perfecto.cz

tomných dlaždiček a nahraďte je
v místech, kde nedochází k přímému kontaktu s kapkami vody,
voděodolnou výmalbou, tapetou
či betonovou stěrkou. Pokud
zvolíte jednobarevnou výmalbu,
nic nebrání tomu, abyste stěnu
ozvláštnili koláží různě velkých
zrcadel v zajímavých rámech.
Podrobte bližšímu zkoumání
také koupelnový nábytek, který
se dnes již rozhodně neomezuje
jen na tradiční zrcadlové galerky a skříňky pod umyvadlo
ve sterilním bílém provedení.
Výrobci stále více rozvíjejí univerzální potenciál nábytku přesahující daleko chrám očisty.
V jejich nabídce najdete celou
řadu dekorů včetně zdařilých
imitací přírodních materiálů,
díky nimž můžete design koupelny sjednotit s dalšími místnostmi v bytě. Při výběru nábytku nezapomeňte na fakt, že
koupelna je hned po kuchyni

Kulatá stolička Light
Green (Hübsch) kombinuje
zelenkavý lak s přírodním
dřevem, cena 2 230 Kč,
www.aliceinparis.cz

místem s nejkoncentrovanějším
množstvím drobností. Chcete-li v nich udržet přehled jednou
provždy, pořiďte si nábytek se
zásuvkami a vnitřními organizéry, které vám pomohou zavést
pořádek v kosmetice a dalších
maličkostech. Máte-li v koupelně dostatek prostoru k rozletu,
nemusíte úložné prostory nutně spojovat s okolím umyvadla.
Osobitý ráz vtiskne koupelně
pěkný solitér – například stylová komoda, ve které uschováte všechny rezervní ručníky,
nebo toaletní stolek, který vám
bude každý den připomínat,
že na zkrášlování a péči o sebe
byste si měli najít vždycky trochu času.

Stolička Crown Cap (Kare),
výška 38 cm, cena 2 010 Kč,
www.kare-shop.cz

SNADNÁ KOMBINATORIKA

Ať už budete vybírat sanitu či
nábytek a nebudete si jisti s jejich správným sladěním, nechte
se vést výrobci koupelnového
www.modernibyt.cz
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Nádech starých časů vnese
do vaší koupelny ucelená retro
kolekce Ricordi (Fineza), která
představuje vše od obkladů, přes
sanitu, armatury a další doplňky
v historizujícím stylu, cena podle
zvoleného vybavení, www.siko.cz

Jemná bavlněná osuška s třásněmi
Pinstripe (Tine K Home), rozměr
100 x 180 cm, cena 1 959 Kč,
www.tinekhome.com
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Dřevěný odkládací stolek
(Nostalgie), rozměry
60 x 40 x 66 cm, cena 1 316 Kč,
www.apropos-shop.cz

Závěsná lampa z mačkaného
hedvábí značky Tine K Home,
rozměry 60 x 46 cm, cena
6 399 Kč, www.tinekhome.com
Umyvadlová baterie z kolekce
Carlton (Axor) se 2 kohouty,
s odtokovou soupravou s táhlem,
otočným výtokem a měděnými
trubkami, vhodná pro průtokový
ohřívač, cena na dotaz,
www.hansgrohe.cz

v podobě pračky, sušičky nebo
bojleru. Chcete-li, aby technické
vybavení nenarušovalo příjemnou relaxační atmosféru koupelny, doporučujeme je zabudovat do niky, kterou můžete utajit
za posuvnými dveřmi, panelovým
závěsem nebo textilní roletou.
JAK NEZTRATIT NERVY

vybavení, kteří mají ve své nabídce kompletní řešení pro celou koupelnu – tedy vše od vany
až po skříňky sjednocené v jednom designu. Kromě jednotného
vzhledu získáte i jistotu, že vybrané koupelnové prvky budou
navzájem rozměrově kompatibilní. U armatur vám poslouží jako
vodítko jednotlivé kolekce, které
v sobě obvykle zahrnují prvky
pro všechny oblasti koupelny –
od baterie k umyvadlu až po va-

nový termostat. Řada výrobců
má pro své zákazníky připravená
také doporučení, jaké kolekce lze
navzájem kombinovat.
UTAJENÁ TECHNIKA

Koupelna fungovala po dlouhá staletí jako místo redukované na funkci údržby, a to nejen
těla, ale potažmo i celého bytu.
I když jsou tyto doby dávno pryč,
obvykle v našich koupelnách
„straší“ nějaká ta reminiscence

Ať už patříte mezi zkušené
absolventy rekonstrukcí nebo
se vrháte do tohoto odvážného projektu poprvé, určitě nám
dáte za pravdu, že jde o dobrodružství, při němž jde nejen
o budoucí vzhled vaší koupelny,
ale také o uchování duševního
zdraví. Abyste je přežili se ctí
a v maximální pohodě, máme
pro vás ještě pár zlatých rad
na závěr. Za prvé, nezapomeňte si včas najít příjemný azyl,
v němž budete moci strávit čas
rekonstrukce (počítejte minimálně s 15 dny). Ušetříte si tak
zvědavé pohledy svých kolegů
v práci, zda jste se právě nevyhrabali z hromady sutin po nějakém zemětřesení. Za druhé,
překontrolujte si stav finančních prostředků. Ačkoli máte
vše propočítáno a máte v kapse
kalkulaci z odborného odhadu,

Květinová dekorace v gelu
vám bude kvést v koupelně
po celý rok (Sia Home
Fashion), cena 490 Kč,
www.homeart.cz

Řada výrobců
má pro své
zákazníky
připravená také
doporučení,
jaké kolekce lze
navzájem
kombinovat

www.modernibyt.cz
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Vysoká skříňka, umyvadlo
na desku (90 cm), zrcadlo
s osvětlením (90 cm) a nízká
závěsná skříňka (možná i jako
skříňka pod umyvadlo) z kolekce
Quattro (Kolo) pro puristický
interiér, 74 834 Kč,
www.sanitec.cz

Netradiční pojetí umyvadla Kubo
(Bo!ng) z měkké polyuretanové hmoty
vytvarované do barevné krychle,
rozměry 40 x 40 x 40 cm, cena
13 431 Kč, www.brotherandduck.cz

Nástěnné svítidlo Sticky
Lamp (Droog) umístíte
díky samolepicímu
připevnění na jakýkoli
povrch, cena 605 Kč,
www.buydesign.cz

Koš na hračky do koupelny
(3 Sprouts) drží díky slip-proof
přísavce na jakémkoli povrchu,
materiál neopren a polyester, cena
1 149 Kč, www.monditrade.cz
Sadu dvou závěsných košů můžete
využít na drobné nezbytnosti vašich
nejmenších, cena 249 Kč/set,
www.ikea.com
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počítejte s nenadálými výdaji,
které se mohou během rekonstrukce nečekaně objevit. Abyste mohli i po proměně koupelny
klidně spát a neděsila vás obcházející můra nezaplacených
složenek, připočtěte si k výdajům finanční rezervu 15 % z plánované částky. A nakonec svěřte
realizaci prověřeným odborníkům. Nechcete-li se rozčilovat
s řemeslníky, přizvěte k práci
stavební firmu, která zajistí vše
od A do Z včetně stavebního
a technického dozoru. Chcete-li
ušetřit, poptejte se po známých
a poohlédněte se, jestli nemáte
ve svém okolí někoho se zlatýma
ručičkama. Přejeme vám, abyste našli někoho, jako je Standa,
který rekonstruoval koupelnu
naší kolegyni Líbě. Sice na ni
při každém telefonátu místo
pozdravu vybafnul: „Co zase
chceš?“ Nikdy ale neřekl: „To
nejde, paninko.“ A přes veškeré útrapy i Líbina rekonstrukce
nakonec stála za to.
■

veletrhy

Aktuální trend drobných dekorů
v živých barvách a 3D dekorů
představila značka ragno v sérii
Frame, formát 25 x 76 cm, cena od
885 Kč/m2, www.archtiles.cz

Tisíce podob keramiky
Na přelomu září a října se letos už po třiatřicáté sešli v Bologni na Mezinárodním
veletrhu Cersaie výrobci koupelnového vybavení, aby tu představili své novinky, trendy
i vize. Hlavní pozornost byla již tradičně věnovaná keramickým obkladům a dlažbám.
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TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Iluzi dřevěného obkladu
nabízí série Era, formát
33 x 33 cm, cena
359 Kč/m2, www.rako.cz

V

elký prostor na veletrhu
zaujímaly italské značky, nejžhavější trendy tu
ale představovali všichni renomovaní výrobci včetně českého
Raka, v jehož expozici si mohli
návštěvníci prohlédnout novou
kolekci pro rok 2016.

které umožňují například zhotovení strukturovaných povrchů. Vedle keramiky s dekorem
dřeva, kamene a cihel vystavovali výrobci i letos keramické
imitace dalších materiálů, jako
je beton, kov, textil nebo kůže.
MAXIMÁLNÍ MINI I MAXI

KÁMEN, DŘEVO, CIHLY

Tak by šlo stručně charakterizovat hlavní motivy, které
se objevovaly na keramických
dlažbách téměř u všech vystavovatelů. A přestože nejde o nový
trend, zdá se, že bude ještě nějaký čas trvat. Zdařilé napodobeniny přírodních materiálů
totiž dokážou nabídnout některé praktičtější vlastnosti i nižší
cenu než originály. Navíc mnozí
u těchto imitací oceňují, že pro
ně keramika na rozdíl od umělých hmot neznamená nepřijatelný kompromis. Dokonalé napodobeniny se daří vytvořit díky
technologii digitálního tisku
i dalším moderním postupům,

Doba, kdy trendům vévodily
tři nebo čtyři formáty dlažeb,
už je nenávratně pryč. Z vystavených ploch bylo patrné, že se
škála aktuálních rozměrů stále zvětšuje a mezi standardní
formáty už dnes patří dlaždice 20 x 60, 30 x 60, 60 x 60 či
90 x 90 cm, výjimkou ale nejsou ani rozměry 100 nebo 150 x
300 cm. Novinkou u velkých formátů byly až třímetrové dlaždice se zesílenou tloušťkou 5,6 mm
určené k pokládce na podlahu.
V expozicích nechyběly ani
mozaiky s rozmanitými povrchy, pozornost upoutávaly série
s kovovým povrchem nebo s fosforeskující a třpytivou úpravou.

Cihlové obklady kolekce
Bricks, v kombinaci se sérií
Sunset představila značka
Saloni, cena 2 249 Kč/m2,
www.keramikasoukup.cz

Imitace dlažby složené z malých
oblázků nebo větších „kočičích hlav“
z kolekce Pebbles (Rako), formát
33 x 33 cm, cena od 299 Kč/m2,
www.rako.cz
www.modernibyt.cz
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VELETRHY

Hru světel a stínů
obdivovali návštěvníci
u 3D plastických obkladů
Shapes inspirovaných
japonským uměním
origami, formát 25 x 25 cm,
cena 1 499 Kč/m2,
www.loskachlos.cz

STÁLE AKTUÁLNÍ
HEXAGON

Efektní a luxusní obklady Marvel Pro složené
z krychlí do formátu 30 x 35 cm vystavovala
značka Atlas Concorde už druhý rok, cena od
8 000 Kč/m2, www.maag-czech.cz

Módní šestihranný formát
představila i značka
Rako v kolekci Via,
cena 399 Kč/set (21 x
37 cm), www.rako.cz.
Mozaika ze série Work
(Marca Corona), cena
725 Kč/ks,
www.keramikasoukup.cz
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Vedle malých i velkých obdélníků, čtverců a tvarů, které
nejsou pro keramiku typické
a slouží spíš k prezentaci extravagantních řešení, se
letos opět těšily zájmu kolekce s šestiúhelníkovým formátem. Podle všeho se z hexagonu stává nová tvarová stálice,
která v jednobarevném provedení připomíná medový plást
a s více barvami poskytuje
možnost skládat dekory nebo
individuální obrazy.
STRUKTURA A PLASTIKA

Snaze o napodobení různých materiálů napomáhají
strukturované povrchy, které
zejména u imitací dřeva a kamene vytvářejí dokonalou iluzi
originality. Provedení je často
tak přesvědčivé, že se někdy
keramický materiál prozradí
až po osahání. U imitací přírodního kamene nebo napří-

klad staré prošlapané dlažby
výrobci používají nerovný povrch, který přispívá k dojmu
opotřebovaného povrchu. Zajímavé optické efekty tvoří
dlaždice s módním označení
3D. Reliéfní keramické povrchy
napodobovaly v předchozích
letech spíš jemnější struktury,
jako jsou například omítkové
štuky. Nyní jdou návrháři dál
a vytvářejí reliéfy rozmanitých
tvarů, které vynikají hlavně
na větších plochách, kde více
zapůsobí hra světel a stínů. Vedle plastických dekorů se stále
těší zájmu také vzory, které rafinovaným použitím barev a stínování prostorový dojem pouze
vyvolávají.
STARÉ DOBRÉ ČASY

Potřebě mnoha lidí obklopovat se předměty z dob minulých vycházejí výrobci vstříc
replikami starých dlažeb a obkladů s uměle vytvořenou patinou a ručně malovanými deko-

Třpytivé mozaiky a dekory,
série Newluxe (Marca Corona),
ceny: mozaika 898 Kč/ks,
dekor 1 025 Kč/ks, základ
1 398 Kč/m2,
www.keramikasoukusp.cz

Béžová verze dekoru Majolika
v kombinaci s koupelnovým
vybavením v retrostylu

Dlažba Patchwork (Peronda)
s lidovými dekory a patinou,
formát 33 x 33 cm, cena
899 Kč/m2, www.siko.cz

Plastický dekor obkladů ze
série Bistrot, 40 x 120 cm, cena
od 2 349 Kč/m2,
www.archtiles.cz

V sérii Majolika (Rako),
tvoří nosnou část vzory
starých majolikových
obkládaček. Na základních
barvách je vždy 12 dekorů,
které se záměrně neopakují.
V nabídce je výrazné
kobaltové provedení na bílém
základu a šedé na světle
šedém podkladu, formát
20 x 60 cm, cena 699 Kč/m2,
www rako.cz

www.modernibyt.cz
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veletrhy

vedle třpytivých, luxusních dekorů
a dlažeb imitujících přírodu jsou módní
i „omšelé“ dekory, které napodobují
opotřebovanou dlažbu, kolekce
FS Faenza v kombinaci se sérií
Patchwork (Peronda), cena 899 kč/m2,
www.siko.cz
Obklady se strukturovaným povrchem
z kolekce trinity s barevnými
třpytivými listelami, ceny: bílý základ
20 x 40 cm 299 kč/m2, listela
40 x 5,5 cm 179 kč/ks, www.rako.cz

U barevných
obkladů používají
výrobci vysoký
lesk, duhové
a světelné efekty
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ry. Tento trend představila také
značka Rako v podobě líbivé
kolekce Majolika. Základní
obkládačky této řady s jemně
stěrkovaným reliéfem ve třech
světlých barvách doplňují
obkládačky ve formátu 20 x
60 centimetrů s deseticentimetrovou mozaikou se starými
lidovými malbami a omšelým
povrchem, jehož originalitu
podtrhují drobné nerovnosti
a poškození.
TřpyT, chaos i klid

Vedle decentních jednobarevných dlažeb s jemně strukturovanými povrchy, u kterých
stále převládají odstíny šedé
barvy, a keramiky imitující přírodní materiály na sebe
upoutávaly pozornost i výrazně barevné kolekce s efektními

třpytivými a blýskavými povrchy. I když řada z nich působila
sama o sobě místy až nevkusně,
dokázali je návrháři expozic
zkombinovat s jednoduchými
obklady tak, že vznikly nevšední a esteticky vyrovnané kompozice.
V popředí zájmu nezůstaly ani již několik let oblíbené decentní kombinace barev
tvořících efekt tón v tónu nebo
elegantní provedení využívající střídání lesklých a matných
povrchů.
Letošní veletrh Cersaie návštěvníky opět přesvědčil, že
nápady na nové dekory, povrchové úpravy, kombinace
barev, tvarů i formátů nemají
patrně hranice, takže nás návrháři budou mít i v budoucnu
čím překvapit.
■

návštěva

Pro očistu
a odPočinek
Dvě koupelny, které představujeme, jsou součástí
rozlehlého interiéru, ve kterém autor návrhu
nechal na přání majitelů vyniknout kráse
a souznění několika luxusních materiálů, jako je
přírodní labradorit, teak, surová ocel s přirozenou
okují nebo pochromovaná skleněná mozaika.
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výraznými prvky koupelny
určené k běžné hygieně jsou
přírodní labradorit a velká
skříňka z teakového dřeva.
Obraz světel ve tvaru oblázků
zapuštěných do zrcadla se
odráží a vytváří dojem
dvojitého kamene

text: libuše lhotská, foto: robert žákovič

K

aždé koupelně vtiskl
architekt Jan Nedvěd
odlišnou tvář. Styl
hlav ní koupelny, která slouží
rodině ke každodenní očistě,
navazuje na koncepci celého
bytu. Dominantním prvkem
této koupelny je kámen lab
radorit použitý na obkladech
stěn. Tento přírodní minerál
s modrozelenou kresbou vytváří
zajímavé efekty a díky trans
parentnímu povrchu vyvolává
dojem plastičnosti a hloubky.
Kontrast k modrošedému odstí
nu vytváří velká skříňka z tea
kového dřeva zavěšená mezi
umyvadly a sprchovým koutem.
Prostor opticky rozšiřuje vyso
ké zrcadlo se třemi integrova
nými svítidly, která vystupují
do prostoru a vlastním odra

zem vytvářejí iluzi dvojsvíti
del. Tyto materiály doplňuje
na podlaze skleněná mozaika,
na jejímž pochromovaném po
vrchu se celý prostor zrcadlí.
Sprchový kout se stropní spr
chou s integrovaným světlem
a ruční sprchou odděluje zá
stěna z transparentního skla.
Z jeho druhé strany je za mat
nou skleněnou stěnou ukrytý
vstup do oddělené části vyčle
něné pro pračku a sušičku.
Originální řešení s neob
vyklými prvky je typické i pro
druhou koupelnu se sprchovým
koutem s funkcí páry, vanou
a saunou, která slouží hlav
ně k relaxačním účelům. Aby
se svou atmosférou odlišila,
zvolil pro ni autor zcela jinou
podobu, než má zbývající část

Dynamičnost relaxačního
prostoru podtrhují zaoblené tvary.
Bronzová mozaika Atlante
(Murazzi) „vzlíná“ do stěny, kde
postupně přechází do červené
barvy

Všechny ovládací prvky k použité
technice jsou ukryté za posuvným
zrcadlem. Změnu atmosféry
v koupelně určené pro relaxaci
umožňují barevná světla
a reprodukovaná hudba

interiéru. Má křivkové tvaro
vání a její emotivní styl pod
trhuje výrazná mozaika, která
z bronzového odstínu na pod
laze pozvolna přechází na stě
nách do výrazné červené barvy,
což vytváří dojem, jako by se
podlaha ve stěně rozpouštěla.
Dynamičnost řešení podtrhují
oblé tvary umyvadla, z mozai
ky atypicky vytvarovaná vana
a oblá sedátka ve sprchovém
koutě. Relaxační funkci kou
pelny podtrhují světla s voli
telnou barevností a integrova

ný audiosystém, jehož ovládací
prvky jsou ukryté za posuvným
zrcadlem.
V obou koupelnách i zbýva
jící části bytu je patrná snaha
autora upozornit na nevšední
materiály a zajímavé detaily,
které však nevynikají samo
účelně a s ostatními prvky tvo
ří výjimečný celek.
■

koNtAkt:
www.nedvedarchitekti.cz
www.modernibyt.cz
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rozhovor

text: Libuše Lhotská, foto: archiv
Umyvadlo Džber je prvním
produktem projektu Jika Art,
kterým výrobce nabízí možnost
vnést umění i do běžných
koupelen, cena 4 986 kč,
www.jika-shop.cz

Příběh jednoho
umyvadla
V rámci iniciativy Jika Art se značka Jika
rozhodla podpořit začínající umělce a zajímavé
návrhy na originální řešení zařadit jako
limitované edice do výroby. První, které uspělo
a brzy se objeví v nabídce koupelnových studií,
je umyvadlo Barbory Vinařové, kterou jsme
požádali o rozhovor.

Na praxi ve znojmě
a v Bechyni pomáhala
Barbora vinařová s ostatními
studenty při výrobě protototypů

Co bylo impulzem k vašemu návrhu?

Během studia keramiky
na pražské UMPRUM jsme
v rámci klauzurních prací dostali od značky Jika úkol vytvořit
návrh na libovolný kus sanitární
keramiky. Dostali jsme dvě zadání – minulost, přítomnost a budoucnost nebo dědictví. Rozhodla
jsem se obě témata spojit a vytvořit umyvadlo ve tvaru džberu.
Ve škole jsme vytvořili modely ze
sádry, ze kterých zástupci Jika
vybrali 5 kusů. Jejich autoři se
pak ve Znojmě a v Bechnyni zúčastnili výroby prototypů.
Proč si myslíte, že pro výrobu limitované edice vybrali právě vaše
umyvadlo?

Těch pět prototypů bylo
vystaveno v roce 2013 na Designbloku a podle ohlasů návštěvníků nakonec padla volba
na můj škopík.
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Umyvadlo ve tvaru starého džberu je krásné, evokuje atmosféru
starých časů, zároveň ale působí
i moderně. Myslíte, že bude také
praktické?

Ten tvar jsem zvolila právě
proto, že jsem praktický člověk a mám ráda praktické věci.
Svůj předpoklad můžu nyní
potvrdit, protože jsem jako autorka návrhu umyvadlo získala a denně ho používám.
Co vám na něm nejvíc vyhovuje?

Jeho rozměr, zejména větší
hloubka, protože ho kromě hygieny využívám i na přepírání.
Mám několik kusů oblečení,
které vyžadují opatrné zacházení při praní, takže je nechci
dávat do pračky. A na to je
opravdu bezvadné.
Přijala značka Jika návrh, tak jak
byl, nebo jste musela dělat nějaké úpravy?

Jediné, co se trochu měnilo,
bylo dno, které bylo v původní podobě rovné. Aby veškerá
voda spolehlivě odtekla, lehce
se zkosilo směrem ke středu,
kde je výtok.
Jak jste se dostala ke keramice?

V dětství jsem chodila
do keramického kroužku. Protože mě to moc bavilo, vzali mě
rodiče v 6. třídě na prohlídku
střední keramické školy v Bechyni a tam jsem se rozhodla,
že se budu tomuto oboru věnovat i v dospělosti. Po základní
škole jsem měla velké štěstí,
ale i dilema, protože jsem byla
přijata v Bechyni i na pražskou Hollarovu výtvarnou
školu, a těžko jsem se rozhodovala. Nakonec ale zvítězila
Praha, kde jsem po ukončení
začala studovat keramiku ještě
na UMPRUM v ateliéru Maxima Velčovského.

Ne každý student umělecké školy
má to štěstí, že se jeho návrh realizuje. Ten váš se začne zanedlouho prodávat. Není to impulz pro
to, abyste se sanitární keramice
věnovala i v budoucnu?

Když jsem ukončila vysokou školu, dostala jsem nabídku
na práci v návrhářském oddělení značky Jika a přijala ji. Nejde
zatím zcela o tvůrčí činnost, ale
získávám tu důležité informace
týkající se výroby a požadavků,
které zásadně ovlivňují práci návrháře a které se na žádné škole
neučí. Netušila jsem například,
jaké jsou požadavky na finální
výrobky. Jde o různé normy týkající se odtoků, přítoků, přepadů,
splachování i řadu dalších prvků.
Zatím se tedy učím a získávám
zkušenosti, které v budoucím
profesním životě určitě využiju. ■
koNtakt:
www.jika.cz

umyvadla

Středobod
vaší koupelny

volně stojící umyvadlo z kolekce
Formosa (Olympia) inspirované
křivkami ženského těla, Ø 50 cm,
cena umyvadla 9 828 Kč,
cena podstavce 6 916 Kč,
www.olympiaceramica.it

Používá se nejvíce a přitom je mu zpravidla vyčleněné to nejmenší místo někde v rohu či
u stěny. Umyvadlo by tak mohlo být oprávněně nazýváno koupelnovou popelkou. Přitom
stačí jen málo – dopřát mu prostor a ihned nabídne pozitiva, o nichž jste zatím nic netušili.
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TEXT: MAGDALENA KRAJMEROVÁ, FOTO: ARCHIV

Samostatně stojící
umyvadlo Cup (ArtCeram)
vyrobené z kompaktního
materiálu Livantec, dostupné
ve dvou barevných
provedeních, rozměry
700 x 500 x 850 mm, cena
77 198 Kč, www.perfecto.cz

KDYŽ VYBÍRÁTE OČIMA

C

o do principu není mezi
umyvadly doplněnými
sloupem a těmi monolitickými zase tak velký rozdíl.
Zatímco ty první se v českých
koupelnách příliš neuchytily, ty
druhé – první se na trhu objevilo
v roce 2003 – si zde získávají stále větší oblibu. Podle obchodníků
se zájem zvyšuje i v souvislosti
s trendem propojených koupelen
a ložnic, kde má umyvadlo v prostoru své místo a kde vynikne.

Pokud si někdo pořídí monolitické umyvadlo – setkat se
můžete i s označením podlahové
či samostatně stojící – zpravidla
je to hlavně díky jeho vzhledu.
Na trhu převažují jednouché
typy určené do moderních koupelen. Na majiteli pak je, zda dá
přednost hranatému, nebo příjemně zaoblenému tvaru a po jakém materiálu sáhne. Kromě
klasické glazované keramiky se
vyrábějí i z titanové oceli opatřené vrstvou smaltu, umělého
kamene, tvrzeného plastu, nerezu, exkluzivní jsou výrobky
z přírodního kamene nebo dřeva.
Je pravda, že na rozdíl od klasických umyvadel jsou tato tak výrazná, že jejich vzhled zpravidla
ovlivňuje i výběr ostatních zařizovacích předmětů.
K výhodám patří lepší přístupnost. Zatímco u klasického umyvadla bývá volné místo
většinou jen zpředu, volně sto-

jící můžete obejít a využívat ze
všech stran. Mytí u něj je tak
mnohem pohodlnější a příjemnější. Někteří ocení i úložný
prostor, který se nachází v „nohách“ některých typů. Většinou
jsou ale tato umyvadla vyrobena jako jeden monolit bez
jakýchkoli spár, prohlubní či
úložných prostorů. Je to i výhodné, neboť údržba je pak
mnohem snazší a rychlejší.
Monolitická umyvadla lze
také postavit i ke stěně. Pokud
se k tomu někdo rozhodne, je to
hlavně z důvodu jednodušší instalace. Lze je totiž doplnit baterií připevněnou klasicky na stěnu. Podle odborníků však jde
tak trochu o vyhozené peníze,
neboť kouzlo monolitu u stěny
tolik nevynikne a stejně zajímavého efektu dosáhnete například kombinací hezké odkládací
desky, na niž posadíte umyvadlo
ve tvaru misky, jehož cena je
mnohonásobně nižší.

Solitérní
umyvadlo?
Dopřejte mu
prostor,
kde vynikne jeho
originalita

www.modernibyt.cz
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UMYVADLA

AŤ NEPŘIJDETE
NA CHYBY POZDĚ

Designová ikona od Philippa
Starcka dostupná v 5 barevných
odstínech, barel (Duravit),
cena kompletu (Ø 58 cm)
101 664 Kč, www.duravitcz.cz
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Okouzlení tvarem umyvadla
vede často k tomu, že mnozí
přehlédnou jejich slabší stránky, což není jen vyšší cena, ale
také nemalá hmotnost, která
značně ztěžuje instalaci. Jako
negativum lze označit i to, že
postrádají jakoukoli odkládací
plochu. To však lze vyřešit postavením malého odkládacího
stolku vedle umyvadla. Zároveň
vám tak ubude dilema, kam se
zrcadlem, bez něhož se u umyvadla obejdete jen těžko.
A samozřejmě má-li takové
umyvadlo vyniknout, někteří
autoři o nich hovoří jako o sochách či uměleckých dílech, potřebuje dostatečný prostor kolem sebe. A velikost koupelen

je častý problém tuzemských
nemovitostí bez ohledu na jejich stáří.
Stejně jako u těch posazených na sloupu i u monolitických výrobků bývá problém
s výškou. Firmy sice nabízejí
různě vysoká umyvadla, ovšem
ta se od sebe liší pouze v řádu
centimetrů v doporučovaném
rozmezí 85 až 90 centimetrů.
Většina lidí si sice může vybrat to, které jim bude nejvíce
vyhovovat, extrémně vysokým
nebo naopak menším lidem se
ale vyhovět nepodaří. Zatímco u ostatních typů si mohou
upravit výšku podle sebe, zde
se budou buď hrbit, nebo natahovat. Proto nejsou vhodná ani
tam, kde koupelnu budou používat děti.

Umyvadlo Palomba (Laufen)
s nástěnným uchycením
a otvorem pro 1 baterii, rozměry
59 x 39,5 x 90 cm, cena
21 201 kč, www.perfecto.cz

Solitér tvořený kovovou konstrukcí
a umyvadlem na desku Wire
(Hidra), cena konstrukce
25 151 kč, cena umyvadla
(43 x 43 cm) 6 105 kč,
www.sanitbuy.cz

Instalace: jakou
cestu zvolíte?

Už při volbě volně stojícího
umyvadla se můžete v popisku
výrobku setkat s poznámkou –
s otvorem na vodovodní baterii
nebo bez. Není to nedůležitá
poznámka, neboť rozhoduje
o způsobu instalace, a tedy i její
náročnosti. Jestliže si koupíte
variantu bez otvoru na armaturu, máte dvě možnosti, jak
k němu přivést vodu. Vodovodní baterii lze umístit klasicky
do stěny a umyvadlo postavit
k ní, nebo pár centimetrů od ní.
Některá umyvadla mají speciální „protažený“ tvar, díky
němuž je lze postavit do dostatečné vzdálenosti od stěny, aby
vynikla jejich krása, a zároveň
jste mohli používat nástěnnou

Volně stojící keramické umyvadlo
zaobleného tvaru norm/Pura
od firmy GSI, velikost 55 x 38 x
85 cm, cena 36 950 kč,
www.sapho.cz

Volně stojící
umyvadlo ideální doplněk
k propojení
koupelny
a ložnice

www.modernibyt.cz
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UMYVADLA
Solitérní umyvadlo z corianu
Fonte (Rexa Design),
výška 90 cm, cena na dotaz,
www.styleit2.com

Dodatečná
instalace
podlahového
umyvadla je
možná.
Zachrání vás
podstavec
Monolitní kulaté ocelové
umyvadlo (Alape) s otvorem pro
baterii, Ø 40 x 90 cm,
doporučená cena 46 000 Kč,
www.alape.com

Monolitní umyvadlo Lab02 (Kos) z cristalplantu je
předpřipravené pro instalaci tříotvorové baterie,
42 x 80 x 85 cm, cena 114 224 Kč,
www.designbath.cz
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Umyvadlo Lab01 (Kos)
designérů Ludovicy
a Roberta Palombových.
Materiál Pietraluce,
Ø 60 x 88 cm, cena
94 477 Kč,
www.designbath.cz

Značka Kos nabízí toto umyvadlo
s držákem na ručník a odpadem
svedeným do podlahy. Velikost
49 x 40 x 89 cm, cena 68 922 Kč,
www.designbath.cz

armaturu. Druhou možností je
volba stojánkové baterie na vysoké noze instalované do podlahy. Dává vám sice určitou
svobodu postavit si umyvadlo
s armaturou, kam chcete, ale
to je vykoupeno náročnější instalací i vyšší cenou samotné
armatury. V takovém případě je
nutné vést rozvody vody a odpad v podlaze. K osazení takové armatury navíc potřebujete
speciální upevňovací profil a je
dobré si ověřit, zda je součástí
baterie, což nebývá pravidlem.
U výrobků s otvorem pro
baterii máte trubky opět schované v podlaze a ty svislé zůstávají ukryté v těle umyvadla.
Lze na ně napojit klasické stojánkové armatury, jejichž výběr je mnohonásobně větší než

podlahových, a také za rozumnější cenu.
Armatura se tak stává nápadným a tedy i adekvátním
doplňkem atraktivního umyvadla. Ti odvážní mohou zvolit
zcela nestandardní a originální
instalaci baterie od stropu, kdy
voda teče kolmo dolů.
ZÁCHRANA SE
JMENUJE PÓDIUM

Jak vám však řekne každý
instalatér, přívod vody není
zase takový problém jako její
odvod. Odpadní voda odtéká
z umyvadla samospádem, což
klade určité požadavky na instalaci odpadního potrubí
a pak také na řešení podlahy.
Pokud umístíte umyvadlo
doprostřed místnosti a bude

vzdálené několik metrů od zdi,
může činit výškový rozdíl
na jedné a druhé straně odpadní trubky i několik centimetrů. A o ně se pak zpravidla
navyšuje i podlaha. U novostaveb, kde toto osazení řeší
už projekt, to nebývá problém.
Jiné je to při rekonstrukcích
nebo dodatečné instalaci umyvadla. Elegantní řešení představuje podstavec, který navíc
nenápadně zakryje instalační
trubky i další rozvody. Zároveň může sloužit jako optický předěl prostoru a dá lépe
vyniknout samotnému umyvadlu. Pokud už do něj investujete nemalou částku v řádu
desetitisíců, mělo by se opravdu stát ozdobou nejen vaší
koupelny.
■

Monolitické umyvadlo BetteOne
Monolith (Bette), vyrobené ze
smaltované oceli, rozměr 50 x 50 x
90 cm, cena v bílé barvě 71 729 Kč,
www.bette.cz

www.modernibyt.cz
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ZAUJALO NÁS

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

DIAMANT TVRZENÝ
TITANEM
Přestože se k výrobě umyvadel začaly v posledních
letech využívat různé materiály, nejpoužívanější je
stále keramická hmota, která je praktická, hygienická
i estetická. Novinkou značky Villeroy & Boch je materiál
TitanCeram, který má ještě lepší vlastnosti.

T

echnologický postup výroby sanitární keramiky
má své zákonitosti, které do značné míry limitují její
možnosti. Vzhledem k specifice
výroby, během které se keramická hmota smršťuje, i určité
křehkosti vypáleného produktu
je poměrně složité vytvářet subtilněji tvarované kusy, jako jsou
například umyvadla s extrémně
tenkými stěnami. A právě jejich
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výrobu materiál TitanCeram výrobci umožnil. Tradiční recepturu obsahující několik druhů jílů
a kaolinů, směs živce s pískem a
mleté keramické střepy obohatila značka Villeroy & Boch o oxid
titaničitý. TitanCeram používá
na výrobu nových kolekcí a jeho
vynikající vlastnosti pomohly
vytvořit i nevšední umyvadlo
Octagon. Luxusní umyvadlo,
které svou dokonalou formou

vypadá jako precizně vybroušený diamant, navrhl designér Kai
Staffan. Osmihranný tvar zvolil
jako harmonický symbol dokonalosti, který korunuje přesné
zpracování s ostře vypracovanými hranami.
■
KONTAKT:
www.siko.cz

U umyvadla Octagon počítal
jeho návrhář i s efektem, který
vytvoří voda dopadající na ostré
hrany. Elegantní umyvadla
z nového materiálu nabízí na
českém trhu společnost Siko

KOMERČNÍ PREZENTACE

CO JSTE
O NAŠICH
SKŘÍŇKÁCH
NEVĚDĚLI
Každý člověk má své sny.
U někoho je to představa
sportovního vozu, někdo by
chtěl cestovat po světě… Ale
snad úplně každý člověk sní
o bydlení, které si vybuduje
a zařídí zcela podle svých
představ.

Vedle obytných místností je
neméně důležitá i koupelna,
ve které trávíme mnoho času.
Nejedná se pouze o úpravu našeho zevnějšku, ale i o relaxaci celého těla. Je zapotřebí, abychom
se v koupelně cítili pohodlně
a příjemně.

variantou je výběr provedení
celé skříňky v jednom „dřevě“. Další variantou je kombinace korpusu v dřevodekoru
s lakovanými dvířky (ať bílými
či v 190 odstínech RAL). Tyto
kombinace si můžete vyzkoušet
na stránkách www.krajcar.cz.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

NÁBYTEK NA MÍRU

Standardně firma Krajcar
vyrábí lakované skříňky v praktickém pololesku. Velmi často
ale zákazníci požadují výrobu
v moderním vysokém lesku anebo naopak v matu. Samozřejmě
i tady jsme připraveni podléhat
moderním trendům a takto poptávané skříňky dodáme přesně
podle zákazníkova zadání, aby
tak dokonale doladily interiér
koupelny.

Naše standardní nabídka pokrývá cca 850 základních typů
skříněk do koupelny.
Pokud je koupelna limitována tvarem nebo velikostí
a je zapotřebí upravit některý rozměr na skříňce, i tady se
umíme přizpůsobit a nábytek
vyrobíme přesně podle vašich
požadavků. Při zpracování návrhů atypického nábytku se
snažíme pomoci radami z nabytých mnohaletých zkušeností. Nábytek by neměl být pouze
designový, důležitá je rovněž
i jeho funkčnost a plnohodnotná užitkovost.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Vizuálně teplejší volbou
jsou skříňky, které nabízíme
v 18 dře vodekorech. Jednou

KAM S PRAČKOU?

Každý z nás řeší problém, kam
umístit pračku, případně i sušičku. V nabídce máme moduly pro
tyto spotřebiče, které řeší každý
využitelný prostor. Všechny základní skříňky lze vyrobit v různých rozměrech. Boční vysoká
skříňka u této řady má ve spodní
části velký výsuvný koš na špinavé prádlo, který uspokojí i početnou rodinu.
ČESKÝ VÝROBEK

Naprosto všechny skříňky
Krajcar jsou našimi pracovníky navrženy a vyrobeny v České
republice, v provozovně ve Valašském Meziříčí. Systém výroby podléhá přísným pravidlům,
máme zavedenu několikanásobnou kontrolu každého procesu. ■

KONTAKT:
Více se dozvíte na www.krajcar.cz

návštěva

ZařaZeno
na neutrál
Majitelé starého žižkovského bytu oslovili architektku Vaidu Kraus
s tím, že by chtěli dát novou podobu svému obývacímu pokoji.
Nakonec nezůstalo jen u něj. Proměny se dočkala také koupelna,
která se oblékla do příjemných neutrálních tónů.
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K

dyž si architektka Vaida
Kraus sedla se svými klienty nad návrhy koupelny poprvé, nabízelo se několik
dispozičních řešení včetně možnosti otevření koupelny k oknu.
Majitelé bytu se nakonec rozhodli pro zachování původní dispozice. Úkolem číslo jedna se tak
stalo koupelnu bez přívodu přirozeného světla maximálně prosvětlit a získat v poměrně úsporné místnosti co nejvíce úložných
prostor.

text: anna martinková, foto: vojta herout
Ladění koupelny v neutrálních
přírodních tónech podtrhují
doplňky ve výrazných barvách,
které mohou majitelé podle libosti
obměňovat

více světla

Jelikož světlo nejlépe od
rážejí světlé odstíny, zvolila
architektka velkoformátový
obklad v neutrálním tónu, kte
rý použila jen na stěnu u dve
ří a kolem vany. Plochu kolem
umyvadla a vany podtrhla vý
raznější mozaikou v béžovo
hnědém ladění. Důležitou roli
v optickém nafouknutí koupel
ny svěřila XXL zrcadlu a skle
něným posuvným dveřím, kte
ré jemně propouštějí světlo

Problém nedostatku úložného
prostoru vyřešila architektka
skříňkou se zásuvkami pod
umyvadlo zhotovenou na míru

z vedlejší chodby. Architektka si
také pohrála s umělým osvětle
ním, které obstarávají bodová
světla zasazená do sádrokar
tonového podhledu, osvětlení
zrcadla a LED páska vytváře
jící ambientní osvětlení niky
nad vanou. „Bylo mi naprosto
jasné, že na podobné příjemné
vychytávky nebývá v dnešním
hektickém stylu života čas
a snadno se na ně zapomene.
Proto jsem ovládání LED pás
ky spojila s vypínačem cent

rálního osvětlení,“ vysvětluje
architektka Vaida Kraus.
více prostoru

Největším kamenem úrazu
malých koupelen bývá úložný
prostor. V případě žižkovského
bytu zkomplikoval navíc tento
problém atypický pětiúhelníko
vý půdorys. Jeho řešení tak svě
řila architektka truhlářům, kte
ří vyrobili atyp na míru z dýhy
v dubovém dekoru s matným
lakem. Další odkládací prostor

zajistila nová nika vybouraná
ve zdi nad vanou. Aby koupelna
působila vzdušnějším dojmem,
musela se přestěhovat prač
ka do nové skříně v kuchyni.
„Nejsem zastáncem techniky
v koupelně. Místnost s ní totiž
nemůže plně sloužit svému úče
lu – tedy nejen očistě těla, ale
i duše,“ podotýká architektka
Vaida Kraus.
■
kontakt:
www.vaidadesign.cz
www.modernibyt.cz
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představujeme

Ve Vedlejší roli
sVětlo
K vytvoření prostředí vhodného pro relaxaci nebo k rychlé orientaci
se využívají v koupelně rozmanitá lokální svítidla se sníženou
intenzitou světla. Japonský výrobce koupelnového vybavení Toto
nabízí jiné řešení. O intimní osvětlení se postará vana nebo umyvadlo.
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P

odsvícená umyvadla
a vany zhotovené z materiálu Luminist doplňují
bohatou nabídku luxusní sanitární keramiky značky Toto o nevšední a efektní řešení. Možnost
podsvícení těchto kusů však není
jejich primární předností. Jde
především o designové předměty,
jejichž minimalistické provedení
zaujme i v neosvětlené podobě.
Jednoduché linie série Luminist
umožňují kombinaci s rozmanitými kusy nábytku, takže je lze

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Jednoduché tvary van
a umyvadel zhotovených
z materiálu Luminist se
dobře kombinují
s předměty z ostatních
kolekcí značky Toto

Umyvadlo určené k zapuštění
do skříňky s otvorem a baterií,
cena 124 600 Kč

Kompozice s vanou doplněná
klozetem ze stejné řady Neorest
s elektronickým bidetovým sedátkem
a s dálkovým ovládáním, cena
149 072 Kč

Vana zabudovaná v nábytkovém
modulu z řady Neorest, 222 x 170 x
60 cm, cena včetně osvětlení
503 355 Kč

kombinovat se všemi kolekcemi
značky Toto i moderním nábytkem jiných výrobců. Koupelnové vybavení značky Toto včetně
předmětů zhotovených z tohoto
materiálu nabízí na českém trhu
společnost Koupelny Ptáček.
Materiál Luminist, ze kterého jsou umyvadla a vany zhotovené, má kromě estetické hodnoty řadu praktických výhod,
díky kterým se využívá například i v leteckém průmyslu. Jde
o epoxidovou pryskyřici, která je

Speciálně tvarovaná vana z řady
Neorest, 180 x 95 x 64 cm, cena
280 526 Kč
Obdélníkové umyvadlo bez otvoru
na baterii, 50 x 32 x 11,5 cm, cena
38 284 Kč

www.modernibyt.cz
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PŘEDSTAVUJEME

Při relaxační koupeli ve vaně s LED
světly umístěnými pode dnem
a horním okrajem už není zapotřebí
používat v koupelně jiné osvětlení

Kulaté umyvadlo bez
otvoru na baterii, Ø 40 cm,
výška 11,5 cm, cena
19 617 Kč
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průsvitná jako mléčně zabarvené
sklo, na rozdíl od něj je ale mnohem odolnější. Testy, které výrobce prezentuje na svých internetových stránkách, předvádějí, že
umyvadlo zhotovené z luministu
nezničí ani úder těžkým předmětem. Výjimečná je také schopnost
odolávat teplu až do 360 °C. Tato
vlastnost sice není pro prostředí
koupelny příliš důležitá, ocení ji

ale majitelé dřezů, které se z luministu také vyrábějí. Další výhodou je snadná opracovatelnost,
která na rozdíl od keramiky, litiny či smaltované ocele poskytuje
designérům absolutní svobodu
při tvarování umyvadel a van.
Transparentní materiál v krystalicky bílém provedení působí ještě efektněji se zapnutým
LED osvětlením, které je vesta-

věné pode dnem a u vany ještě
pod horním okrajem. Po zapnutí se intimní světlo s příjemnou
teplotou „rozlije“ do celého
předmětu, který pak v koupelně bez použití ostatních svítidel působí jako monumentální
umělecké dílo.
■
KONTAKT:
www.koupelny-ptacek.cz

Plynové průtokové ohřívače vody
mají stále své uplatnění.
Jednoduchá obsluha a je
zajištěna teplá voda i pro více
odběrných míst najednou.
Nemusíte se bát výpadku
elektrické energie, ohřívač
pracuje bez její potřeby.
Bezpečnostní prvky Vás ochrání
před nebezpečím CO2 při
výpadku plynu i při problému
s komínem. Nejmodernější
provedení výrazně šetří Vaši
peněženku. Typy Alfa POV 10B
a 13B mají bateriové zapalování.
www.karma-as.cz
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PORADNA

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Řešení pro odvážné nabízí výrazná
červená spára, se kterou interiér
působí uzavřenějším dojmem.
V nabídce Rako jsou spárovací
hmoty se 24 odstíny

DOLAĎTE OBKLAD SPÁROU

Na stěnách a na podlahách s keramickými dlaždicemi vnímáme většinou plochu jako celek, ať
už je obklad jednobarevný, nebo s dekorem. Součástí tohoto celku jsou i spáry, které s obkladem
barevně splývají nebo naopak vyniknou a stanou se dominantnější součástí plochy.

V

Modrá spára působí v kombinaci
s béžovou barvou a dekorem dřeva
harmonicky. Na stěně je použitý
světle modrý odstín č. 165,
na podlaze tmavší č. 122, cena
139 Kč/2 kg
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minulosti se na spárování používala pouze tmavá cementová hmota,
která vzhledu pěkných obkladů
příliš neprospívala. Když pak
později začaly být k dispozici
různě barevné spárovací hmoty, dostalo se do popředí zájmu
zejména bílé provedení, které se
používalo i u barevného obkladu. Kdo toto módní řešení zvolil, musel se ale smířit s tím, že
udržovat zářivě bílou barvu zejména v prostoru nad kuchyňskou pracovní deskou, nebude
snadné. Současný trend nabízí
více možností.

šedé odstíny spárovací hmoty,“
radí Ing. Tomáš Lindauer, zástupce značky Rako. „Navíc se
na podlaze spáry zanášejí nerovnoměrně, takže pak může i umytá
dlažba působit zašpiněným dojmem.“ Šedý odstín se doporučuje používat i u světlých obkladů,
protože působí neutrálně a nepoutá na sebe pozornost. Z hlediska údržby je šedá hmota nejpraktičtější. Pokud je záměrem
obložení celistvá plocha, ve které
má vyniknout hlavně barva nebo
struktura keramiky, lze použít
u jednobarevného obkladu spárovačku stejného odstínu.

PRAKTICKÁ A DECENTNÍ

BAREVNÉ MÁMENÍ

K potlačení spáry se kromě
elegantních úzkých spojů, které umožňují kalibrované dlaždice se zabroušenými hranami,
používá nejčastěji světle šedý
odstín. „Protože se ve spárách
snadno usazují nečistoty a těžko
se z nich odstraňují, doporučujeme do exteriéru a na podlahy

Kdo se nebojí vpustit do svého interiéru více barevnosti,
může kromě barevných obkladů
pracovat i s barevnými spárami.
V nabídce Rako jsou spárovací
hmoty se 24 atraktivními odstíny, které mají navíc hydrofobní
úpravu, takže se na nich kromě
vody hůře usazují i nečistoty.

Zajímavého efektu lze docílit
zejména kombinováním méně
nápadných obkladů s výraznými
spárami, které plochu oživí. Kromě nápadných hmot upoutávajících pozornost lze použít i decentní odstíny. Například světle
modrá spára působí v kombinaci
s béžovým povrchem nebo dekorem světlého dřeva harmonicky a navozuje pocit svěžího
a klidného prostředí. Překvapivě
hřejivou atmosféru lze docílit
propojením neutrálně zbarveného obkladu s oranžovou spárou,
která do interiéru vnese hřejivé zateplení. Ani bílým spárám
neodzvonilo. Vyniknou hlavně
v koupelnách, kde podtrhnou
a navodí dojem čistoty a hygienického prostředí. Kromě bílých
obkládaček se hodí k jemným
přírodním odstínům, nadčasově působí například ve spojení
s béžovou barvou.
■
KONTAKT:
www.mk-rako.cz

ZAUJALO NÁS

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

JEDNO
S KRUHEM,
DRUHÉ BEZ
Na podzim zařadila společnost Perfecto Design do své nabídky dvě
novinky – klozet 4ALL a kolekci umyvadel Cognac, kterými rozšířila
svou nabídku koupelnového vybavení o další designové kusy.

Klozet 4ALL si
vystačí s malým
množstvím vody
4,5 nebo 3 l, cena
5 990 Kč, sedátko
2 490 Kč

Z
Umyvadla z řady Cognac
mají miskový tvar a tenkou
stěnu, cena od (bílé
provedení) 8 422 Kč

ávěsný klozet 4ALL
značky Ceramica Globo
si díky skrytému patentovanému upevnění zachovává čisté linie, které jej posouvají do skupiny nadčasových
produktů. Moderní není jen
vzhled, ale i praktické provedení rimless, tedy bez splachovacího kruhu, který u klasických
klozetů zakončuje horní část
mísy. Tímto provedením se výrobce připojil k současnému
trendu, který u sanitární keramiky prosazuje nová, hygieničtější řešení. Voda tryská z úzké
štěrbiny, odkud se rozstřikuje
po ploše mísy tak, že ji celou
pokryje a vyčistí.

Kolekci kruhových umyvadel
Cognac navrhli italští designéři Sandro Meneghello a Marco
Paolelli. Umyvadla se vyznačují
výjimečně tenkými stěnami, kterými značka ArtCeram prezentuje nevšední design i své výrobní
schopnosti. Vyrábět sériově umyvadla s takto tenkými stěnami
totiž není snadné. Umyvadla se
kromě klasické bílé barvy vyrábějí v několika dalších odstínech
včetně efektního zlatého nebo
platinového provedení, s hladkým i strukturovaným povrchem,
v lesklém i matném provedení. ■
KONTAKT:
www.perfecto.cz
www.modernibyt.cz
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PUSŤTE
STAROSTI
K VODĚ

S pulzní magnetoterapií Duo Forte (Renaissance)
můžete využívat regenerační sílu magnetického pole
v pohodlí domova. Magnetoterapie působí proti nejrůznějším
druhům bolestí, uvolňuje napjaté svalstvo, stabilizuje
krevní lak, stimuluje růst a výstavbu kostní tkáně a posiluje
imunitu, cena na dotaz, www.pulzni-magnetoterapie.cz

52

Teplo sálající ze saunových kamenů vás
po sychravých dnech postaví na nohy.
Bublinková lázeň uvolní mysl i ztuhlé svaly
a tropický déšť vám vlije do žil novou energii.
Nejlepší na tom je, že si své oblíbené wellness
procedury můžete vychutnat v soukromí své
koupelny.

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV
Infrakabina Rondium (Harvia)
v kombinaci olšového dřeva,
ohýbaného skla a nerezavějící oceli,
6 tepelných jednotek, rozměry 1 505 x
1 505 x 2 050 cm, cena 261 457 Kč,
www.finske-sauny.cz

Stolička s umyvadlem
z corianu na pedikúru
Fonte (Rexa Design),
cena na dotaz,
www.rexadesign.it

Saunové vědro značky Rento
z eloxovaného hliníku a tepelně
ošetřeného bambusu, cena 999 Kč,
www.rentosauna.cz

TROPY PO CELÝ ROK

Domácí wellness Sasha-Mi
(Jacuzzi) kombinuje saunu,
turecké lázně hammam
a zážitkovou sprchu s kaskádou,
aerosolem a tropickým deštěm,
provedení masivní atermické
dřevo, ocel a tvrzené sklo,
rozměry 260 x 120 x 225 cm,
cena 677 026 Kč,
www.jacuzzicz.cz

Saunování je skvělý způsob,
jak skloubit nerušenou relaxaci s péčí o zdraví. Prohříváním a následným ochlazením
posílíte kardiovaskulární systém, uvolníte svaly, podpoříte
látkovou výměnu ve tkáních
a zmobilizujete svou imunitu.
Důležitá je ovšem pravidelnost.
Při nárazovém saunování vydrží jeho efekt jen 7 až 10 dní.
Odborníci proto doporučují
absolvovat návštěvu sauny alespoň jednou týdně po celý rok.
Pokud nejste zrovna příznivci
veřejných saun, můžete si užívat blahodárné účinky tepla
v klidu svého domova v domácí sauně. Dobrou zprávou je, že
prostor už není v otázce jejího
výběru zdaleka tak limitující
jako kdysi. Na trhu najdete infrakabiny i klasické finské sauny v kompaktních rozměrech
začínajících od 1 m2. Podle čeho
vybírat? V klasické sauně, kte-

rá bývá vybavena elektrickými
kamny, šplhá teplota vzduchu
k 90 až 110 °C a dochází k nejintenzivnějšímu prohřátí těla.
Vlhkost vzduchu se reguluje
buď ovladačem, nebo poléváním
saunových kamenů v nádobě
na kamnech. V infrasauně slouží naproti tomu jako zdroj tepla
keramický nebo karbonový infrazářič, který na rozdíl od kamen ohřívá okolní vzduch jen
minimálně (teplota v kabině se
pohybuje v rozmezí 30 a 60 °C).
Z tohoto hlediska je infrasauna
vhodná pro lidi se zdravotními
obtížemi, pro něž je klasická
sauna tabu. Její výhodou jsou
také nižší pořizovací cena a nižší náklady na provoz. Pokud
patříte mezi náročné teplomilce, můžete hledat ještě dál mezi
saunovými moduly, které umí
kombinovat různé typy programů – například biosaunu, turecký hammam, finskou saunu či
parní lázně.

Polštář do sauny Eläinten (Lapuan
Kankurit) ze lnu a biobavlny
perfektně odvádí pot a chladí
pokožku, cena 680 Kč/ks,
www.terve.cz

www.modernibyt.cz
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Sprchový talíř Piatto (Kaldewei) pro volně
stojící sprchu, materiál smaltovaná ocel
s povrchovou úpravou Perl-Effekt pro
snadnou údržbu, Ø 150 cm, výška 6 cm,
cena 96 163 Kč, www.koupelny-ptacek.cz

Nástěnná hlavová sprcha
Closer (Zuchetti) se dvěma
nastavitelnými rameny,
protizávažím a polohovatelným
kloubem, cena 42 592 Kč,
www.designbath.cz

Stropní hlavová sprcha
z kolekce Private Wellness
(Gessi), výška 90 a 270 cm,
materiál leštěná ocel, cena
39 920 Kč, www.designbath.cz
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Stěnová termostatická
baterie Quadro (Gessi)
s hlavovou a ruční sprchou,
dvěma bočními tryskami
a třícestným přepínačem,
materiál leštěná ocel,
cena 128 047 Kč,
www.designbath.cz

SOUKROMÁ LAGUNA

Parní box Mafra (Hopa) kombinuje
programy tropického deště,
hydromasáže, chromoterapie
a aromaterapie, materiál Solid
Surface a tvrzené sklo, rozměry
90 x 90 x 220 cm, cena 99 990 Kč,
www.hopa-koupelny.cz

Sprchování tradičně vnímáme jako nejrychlejší a nejúspornější očistný rituál. Sáhnete-li
ale po sofistikovaných řešeních,
která se objevují už na úrovni
klasických ručních sprch, garantujeme vám, že se vám pobyt v osvěžujícím deštíku nebo
v zajetí rukou vodních masérů
zaručeně protáhne. Stisknutím tlačítka na sprchové hlavici můžete obohatit vodní proud
bublinkami vzduchu tak, že se
rázem ocitnete uprostřed příjemného měkkého deště nebo
jemného mrholení. Dalším stiskem tlačítka dostanete proud
vody pod větší tlak a do menšího počtu trysek, čímž dosáhnete cílené masáže namáhaných
partií vašeho těla. Pokud vás
pouhé střídání intenzity vodního proudu neuspokojí, patrně nastane čas přivítat ve své
koupelně komplexní sprchový
systém či hydromasážní panel.
Bolesti zad, krční páteře a beder snadno odbourají polohovatelné vertikální trysky. Nerušenou relaxaci v kapkách vody
vám nabídnou hlavové sprchy

instalované do stropu nebo
na stěnu, které na sebe můžou
vzít různou podobu od vodního deštníku přes kaskádu až
po dešťové nebe. Alternativou
pro požitkáře jsou multifunkční sprchové boxy, které jsou
kromě masážních trysek vybaveny parním generátorem. Ten
dokáže v uzavřeném prostoru
kabiny vytvořit klima s vysokou relativní vlhkostí a teplotou
pohybující se okolo 40 °C. Efekt
klimatu tropického deštného
pralesa doplní vodní mlha, kterou můžete díky zásobníkům
na aromaterapii obohatit o vůni
oblíbených esenciálních olejů.
Součástí další výbavy bývá také
chromoterapie, která s pomocí
světla mění atmosféru očistného rituálu a pomáhá například zklidnit mysl před spánkem nebo naopak dobít energii
po ránu. Pokud si nedokážete
dokonalý odpočinek nebo start
dne představit bez hudby, vybírejte mezi multifunkčními
kabinami vybavenými reproduktory, do nichž lze pustit oblíbenou hudbu s pomocí bluetooth a chytrého telefonu.

Hydromasážní panel Jet Glass
(Ravak) s čelní plochou z mléčného
skla, velkoformátovým hlavovým
deštníkem o Ø 20 cm, ruční sprchou,
8 naklápěcími masážními tryskami
a termostatickou baterií s dětskou
pojistkou, cena 17 990 Kč,
www.ravak.cz
www.modernibyt.cz
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Akrylátová vana Paiova 5
(Duravit) se dvěma různými
sklony zad nabízí pohodlné
koupání vsedě i vleže, je
vybavena vířivým systémem
Combi-L s plochými
masážními tryskami, rozměr
1 770 x 1 300 mm, cena od
280 890 Kč, www.duravitcz.cz
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Termální bazén Swim Spa XL
(USSPA) lze instalovat
do interiéru i exteriéru. Součástí
jeho výbavy je silný protiproud,
hydroterapeutické trysky, madla
pro cvičení, osvětlení a dálkové
ovládání, rozměry 550 x 250 x
134 cm, cena 654 900 Kč,
www.usspa.cz

Volně stojící vana I bordi (Teuco)
z patentovaného materiálu Duralight
v novém odstínu Lunar Grey, rozměry
190 x 100 cm, cena od 110 352 kč,
www.designbath.cz

Obdélníková vana Squaro (Villeroy & Boch) je vyrobena
z patentovaného materiálu Quaryl, díky němuž má pouze
12 mm silné okraje. Vanu je možné doplnit vířivými
systémy, například vzduchovou masáží AirPool a LED
osvětlením, cena od 28 413 kč, www.siko.cz

Hluboký ponor

a prokrvuje pokožku, podporuje látkovou výměnu ve tkáních
a uvolňuje stres a napětí. Hydromasáž naproti tomu cílí více
do hloubky – na namožené svaly
a bolavá záda, které se v teplé
lázni lépe prokrví a zregenerují.
U některých van je k dispozici
kombinace obou vířivých systémů, které lze doplnit například
také chromoterapií a hudbou.
Pokud patříte mezi ty, kteří neumí dlouho lenošit a které nelimituje doma prostor, budete
ve svém živlu v interiérovém
bazénu. Vyznavači aktivního
odpočinku v něm ocení silný,
regulovatelný protiproud, který
budou moci, jako v případě bazénu Swim Spa XL od českého
výrobce USSPA, kdykoli vystřídat za odpočinek v náruči hydromasážních trysek.
■

Pokud je pro vás odpočinek
neodmyslitelně spojený s polohou vleže, neměla by ve vašem
domácím wellness chybět pohodlná vana. Jelikož výrobci
van stále více zapojují do vývoje svých produktů principy
ergonomie, můžete si vybrat
z celé řady modelů se speciálně
tvarovanými zádovými částmi,
které vám poskytnou potřebnou oporu pro relaxaci vsedě
i vleže. I v případě van je možné
skloubit příjemné s užitečným
a nechat hýčkat unavené tělo
některým z vířivých systémů
– hydromasážním či vzduchovým. Pokud si nejste jisti, jakou proceduru zvolit, vězte, že
perličková koupel obohacená
o vzduchové bublinky působí
spíše povrchově. Jemně masíruje

Pokud patříte
mezi ty, kteří
neumí dlouho
lenošit a které
nelimituje doma
prostor, budete
ve svém živlu
v interiérovém
bazénu

www.modernibyt.cz
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sprchy

blahodárný déšť
S luxusním sprchovým zařízením Comfort
Shower se opravdu můžete na chvíli
ocitnout v pomyslném ráji. Příjemné kapky
vody vás budou hýčkat vestoje, vsedě nebo
vleže podle naprogramovaného scénáře.

Terapeutické působení vody
lze doplnit barevnými světly
s efektem chromoterapie
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text: libuše lhotská, foto: archiv

S

prchový systém Comfort Shower je součástí
koncepce Transforming
Water, kterou společnost Dornbracht posunuje funkci sprchování do oblasti relaxace a cílené terapie. Systém sprch z řady
Comfort je určený pro domácnosti i veřejná wellness centra.
Jednotlivé elektronicky řízené
prvky jsou určené na sprchování celého těla i jednotlivých
partií. Kromě velké stropní
sprchy je to sestava vertikálně
umístěných sprch poskytujících sprchování vestoje i vsedě,
stropní sestava umožňující sprchování vleže a sestava zaměřená na spodní partie nohou.
Jednotlivé části lze používat
a ovládat individuálně, hlavním
benefitem jsou však tři naprogramované scénáře, během kte-

rých se střídají relaxačně terapeutické sprchovací programy.
V jejich průběhu se podle zaměření střídá postupné působení
jednotlivých prvků, průběžně se
mění i teplota a intenzita proudu vody. Scénáře s léčebným
efektem připravili renomovaní
odborníci z oblasti wellness terapie. Jeden je určený na ranní
probuzení, druhý slouží přes
den k doplnění energie a na
večer je určený třetí, relaxační
typ. Elektronicky řízený systém
se ovládá jednoduše tlačítky,
krátkým stiskem se spustí jeden
zvolený prvek, po delším stisku
se zahájí zvolený scénář.
■

koNtakt:
www.dornbracht.com

Sestava sprch Foot bath
určená na sprchování a masáž
spodních partií nohou,
cena od 280 000 kč

Během sprchovacího
programu se podle
naprogramovaného
scénáře střídá
působení jednotlivých
prvků i intenzita
a teplota vody

Horizontálně zabudovaná
sestava sprch umožňuje
relaxační sprchování
vleže

Sestava att vertical shower určená
na sprchování a masáž těla, a stropní
sprcha sensory sky, orientační cena
od 600 000 kč
www.modernibyt.cz
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TOALETY
Stojací provedení klozetu a bidetu
ze série Velis (Catalano), cena
16 880 Kč/ks, www.designbath.cz

Osvědčený
hygienický
pár
Klozet z kolekce Tonic II může
být vybavený technologií
Aquablade nebo v provedení
rimless, cena 11 500 Kč nebo
10 500 Kč, bidet s keramickou
krytkou odpadu, cena 10 600 Kč,
www.idealstandard.cz
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Praktickým a hygienickým doplňkem
klozetu je bidet. I když toto zařízení
není žádnou novinkou, nemá u nás
jeho používání příliš dlouhou tradici.
Svými nespornými výhodami však
přesvědčil uživatele i výrobce, kteří jej
již standardně nabízejí jako součást
modelových sérií.

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Závěsná verze klozetu
a bidetu ze série Dama
Senso (Roca), ceny (bez
sedátek) bidet 4 783 Kč,
klozet 5 653 Kč,
www.roca-shop.cz

Klozet v provedení rimless a bidet
z kolekce My Starck (Duravit)
s antibakteriální úpravou
HygieneGlaze, ceny: klozet
9 828 Kč, bidet 7 740 Kč,
www.koupelny-ptacek.cz

Závěsné provedení klozetu
a bidetu z kolekce Aquatech
(Kerasan), cena 6 990 Kč/ks,
www.sapho.cz

P

ůvodní bidety se od současných lišily způsobem
přítoku vody, která vytékala z otvoru v zadní části nebo
v podobě malé fontány tryskala
ze dna bidetové mísy. Současné
typy formou stále připomínají klozet, funkcí a vybavením
se však více podobají umyvadlu. V zadní části jsou vybaveny baterií, jejíž koncová část
je pohyblivá, takže umožňuje
nasměrování. Na rozdíl od klozetu jsou připojeny i na přívod
teplé vody a často se používají
bez sedátka.
PROČ?

Používání bidetu představuje v oblasti osobní hygieny
velký pokrok a doporučují je
i lékaři. Oplachování intimních
částí těla proudem čisté vody je
k našemu organismu mnohem

Závěsný klozet typu rimfree a bidet z kolekce
My Day (Keramag), ceny: klozet 10 767 Kč,
bidet 10 209 Kč, www.sanitec.cz

www.modernibyt.cz
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Závěsné provedení klozetu
a bidetu z kolekce Pop
(Art Ceram), cena 8 772 Kč/ks,
www.perfecto.cz
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Klozet a bidet z kolekce Cento,
závěsné provedení, bidet, cena
6 990 Kč, akční cena klozetu
2 990 Kč, www.sapho.cz

Klozet a bidet z kolekce
subway, závěsné provedení,
ceny: klozet 7 390 Kč, bidet
8 473 Kč, www.siko.cz

šetrnější než používání toaletního papíru. Omezuje riziko
šíření infekcí a mimo jiné patří
i mezi preventivní prostředky
snižující výskyty nádorového
onemocnění tlustého střeva.

Klozet a bidet z kolekce
Presquile (Kohler), ceny:
klozet (včetně sedátka s funkcí
pomalého sklápění) 15 406 Kč,
bidet 10 744 Kč,
www.koupelny-ptacek.cz

Vždy čisté

Vzhledem ke svému poslání jsou klozet i bidet místem
s vysokou koncentrací nečistot
a bakterií. Proto by měla být
zejména při výběru klozetu věnovaná pozornost náročnosti
údržby. Tu mimo jiné zjednodušuje nebo naopak komplikuje
tvar mísy a konstrukce vnitřního splachovacího kruhu. Proto
se výrobci snaží tvar klozetů
i bidetů co nejvíce zjednodušit.
Některé klozety mají například
kruh uzavřený a jsou v něm
jen malé otvory, kterými voda
vytéká podél celého obvodu.
Nárokům na vysokou hygienu nejvíce vyhovují takzvané
rimless toalety, které splachovací lem vůbec nemají a voda
vytéká z úzké štěrbiny, odkud
je tlakem a tvarem mísy distribuována tak, aby pokryla celou
plochu.
www.modernibyt.cz
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Klozet a bidet z kolekce New Light
(Catalano), provedení rimfree se
splachováním pomocí vodního víru, cena
18 695 Kč/ks, www.designbath.cz
Bidet z kolekce Dea (Ideal Standard),
cena 13 685 Kč, www.siko.cz

Součástí bidetu
je armatura
s mobilním
zakončením
výtoku
umožňujícím
individuální
nastavení
BEZ BAKTERIÍ

Stojací verze klozetu a bidetu
z kolekce Aquatech (Kerasan),
ceny: klozet 7 290 Kč, bidet
7 390 Kč, www.sapho.cz
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I když je keramická glazura hladká a dobře se udržuje,
jsou na jejím povrchu miniaturní póry, ve kterých se usazují
nečistoty a po čase se tu množí
škodlivé bakterie. Proto byla vyvinuta speciální úprava, po které povrch keramiky odpuzuje
vodu i s případnými nečistotami. Tuto antibakteriální úpravu
nabízejí výrobci pod různými
komerčními názvy, jako je například MaxiClean, Clean Cout,
HygieneGlaze, ActiveCare, CeramicPlus, VilboClear, Reflex,
IdealPlus, Antibac a další. Hydrofóbní vrstva se nanáší na hotovou keramiku a následně se vypaluje při teplotě okolo 300 oC.
Její životnost však není nekonečná. Trvanlivější technologie
využívá postupu, při kterém se
antibakteriální úprava aplikuje
už v procesu výroby a vypaluje
se při teplotě 1 200 oC.Výsledkem
je extrémně hladká vrstva, která
vyžaduje minimální údržbu bez
agresivních čisticích prostředků.
Taková je například úprava KeraTect, kterou používá značka
Keramag a jejíž kvalitu garantuje třicetiletou zárukou.
■

rozhovor

Sestava nábytku PKG-PUSH,
odstín wenge/bílá, cena skříňky
pod umyvadlo, 12 500 Kč

Od zrcadel k nábytku

Jedním z ryze českých výrobců koupelnového nábytku je firma Krajcar, která už téměř
dvacet let drží krok s nemalou tuzemskou i zahraniční konkurencí. O výrobě a specifikách
tohoto nábytku jsme si povídali s majitelem společnosti Jiřím Krajcarem.
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text: libuše lhOTsKá, foto: Archiv

Deska pod umyvadla
z kolekce toP, lamino
s dekorem dřeva, cena
(šířka 130 cm) od 4 014 Kč

Jak stíháte reagovat na změny
trendů?

Výhoda je, že pro menší firmu, jako jsme my, není tak
složité přizpůsobit výrobu novým požadavkům. Pravidelně
doplňujeme výrobní zařízení
a používáme všechny důležité
moderní technologie, abychom
mohli držet krok s velkými výrobci. A to se nám, myslím, daří.
Například bílý nábytek expedujeme jako jediní v republice
do čtyřiadvaceti hodin po objednání a ostatní modely včetně
zakázkové výroby jsme schopni
dodat do čtrnácti dnů.

Všechny skříňky
značky Krajcar
jsou vybavené
kvalitními
plnovýsuvnými
mechanismy

Jak jste se dostal k výrobě koupelnového nábytku?

Soukromé podnikání jsem
zahájil v roce 1994 sklenářskými službami a výrobou zrcadel.
Postupně mě ale lidé začali žádat i o zhotovení zrcadlových
skříněk a od těch už byl jen
krůček k výrobě ostatních kusů
koupelnového nábytku. Zařídil
jsem první dílnu, první lakovnu,
nakoupil stroje…
Co v té době lidé nejvíc žádali?

Největší zájem byl o bílé skříňky. Pak začaly do koupelen postupně pronikat barvy a dřevo-

dekory. Za atraktivní se tehdy
považovalo zejména bukové
provedení. U nábytku se používaly sokly. Po čase toto nepraktické řešení vystřídalo posazení
na nožky a dnes už je nejpoužívanějším způsobem zavěšení.
S jakými největšími problémy jste
se museli potýkat?

Krátce po revoluci byl například velký nedostatek lidí profesionálně vyškolených pro výrobu.
Měl jsem ale štěstí, že se mnou
začali pracovat šikovní lidé, kteří se všechno potřebné naučili
a ve firmě zůstali dodnes.

Kdo a jak váš nábytek navrhuje?

Pochopitelně neustále sledujeme trendy na odborných veletrzích, ale například i ve vašem
časopise. Podle zajímavých novinek pak připravujeme vlastní
návrhy. Musím ale říct, že naše
zaměstnance asi práce hodně
baví, protože nezřídka přicházejí s různými návrhy a nápady,
jak by se dal nějaký kus nábytku vylepšit, aby byl nejen hezký,
ale také praktický.
Jaké materiály při výrobě nábytku
nejvíc používáte?

Nejpoužívanější jsou lamina,
která poskytují nejširší škálu
dekorů. Samozřejmostí musí být
kvalitní olepení ABS hranami.
Aby bylo dokonalé, používáme
speciální olepovací stroj s novou technologií, která zajistí
odolnost proti vlhkosti, vysokou
mechanickou pevnost a teplotní stabilitu. S tímto kvalitním
olepením vydrží nábytek nepoškozený mnoho let. Druhou
samozřejmostí je u nás kvalitní
kování, na které dávají renomovaní výrobci doživotní záruku.
Jaké kusy nábytku z vaší produkce se nejvíc prodávají?

Určitě to jsou umyvadlové
skříňky. Oblíbené jsou také zrcadlové skříňky s úsporným
LED osvětelním.
Jak by se měl podle vás vybírat
nábytek? Myslíte, že stačí podhled do katalogu?

Určitě bych doporučil navštívit koupelnové studio, kde si
může zájemce nábytek prohlédnout a osahat. Navíc tu získá důležité informace od odborníků. ■
KONTAKT:
www.krajcar.cz
www.modernibyt.cz
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Pokud se také nemůžete nabažit vůní
františků a třpytu vánočních ozdob,
nezapomeňte vykouzlit sváteční
atmosféru ani ve své koupelně.
Inspirovat se můžete výzdobou,
kterou vytvořila firma Le Bon

TIPY POD
STROMEČEK
Pokud máte pocit, že nakupování dárků
striktně podle dopisů Ježíškovi ztrácí své
kouzlo, nebojte se překvapit své blízké
maličkostí jen tak pro radost.

Dárkové balení katalytické lampy Opera
(Lampe Berger) z transparentního
lakovaného skla s interiérovým
parfémem Kouzlo Orientu,
cena 1 355 Kč, www.vasekuchyne.cz
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV
Přístroj pro domácí
mikrodermabrazi
VisaCare SC6240/01
(Philips) vyčistí a rozzáří
unavenou pleť, cena
6 990 Kč, www.mall.cz

Balíček s péčí Idéalia (Vichy)
potěší ženy od 25 do 45 let, jejichž
nejoblíbenějším šperkem je přirozeně
krásná pleť, cena 1 099 Kč,
www.vichy.cz

Pro ženy
Vybírat dárky mamince,
dceři nebo nejlepší kamarádce
je velkým potěšením. Je to, jako
kdybyste dělali radost svému
druhému já.
Toaletní voda Eau de Cashmere
(Guerlain) je stvořená pro milovnice
kašmírových svetrů a šál. Její pudrová
vůně se rozvíjí právě v kontaktu
s těmito hebkými materiály, cena na
dotaz, www.guerlain-institut.cz

Dárková sada Citrus &
Lavender (Heyland
& Whittle) s citrusovolevandulovým olejem,
2 šumivými koulemi
a mýdlem, cena 679 Kč,
www.krasa.cz
Dárkový balíček s tělovou
kosmetikou Bohème
(Scottish Fine Soaps)
obsahuje tělový krém,
tonizační gel, krém na ruce
a mýdlo, cena 363 Kč,
www.demdaco.cz

Sada krémů na ruce pro vášnivé
zahradnice, cena 890 Kč,
www.anglickasezona.cz

www.modernibyt.cz
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Sada keramických
koupelnových doplňků
od Men’s Society, cena
1 482 Kč, www.amara.com

Pro muže
Lehký bavlněný župan
Piquée (Möve) pro
milovníky sauny a ranního
lenošení, cena 1 900 Kč,
www.bonaffaire.cz

Ukažte nám chlapa, který netouží být
hýčkán a rozmazlován. Nadělíte-li mu
tento malý luxus pod stromeček, určitě
nebude proti.

Parfém Polo Supreme Oud
(Ralph Lauren) potěší muže,
kteří si potrpí na kořeněné vůně
s příměsí vzácné pryskyřice oud,
cena 3 425 Kč/125 ml,
www.douglas.cz

Dárková sada Classic Male
Grooming (Scottish Fine Soaps)
obsahuje sprchový gel, tekuté pleťové
mýdlo, balzám po holení a tuhé mýdlo,
cena 363 Kč, www.darios.cz
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Voňaví panáčci značky
Mr & Mrs Fragrance s vůní
černého čaje, santalu
nebo bylinek pro vášnivé
motoristy, cena 249 Kč/ks,
www.fann.cz

Svíčka z pánské kolekce
Barbershop (Yankee
Candle) s vůní jalovce a
pačuli, cena 549 Kč,
www.yankeesvicky.cz

Holicí strojek S7780/64
(Philips) s technologií pro
suché i mokré holení AquaTec
for pro muže s citlivou pletí,
cena 8 599 Kč,
www.electroworld.cz
Tradiční mýdlo na holení
Morrocan Myrrh
(Crabtree & Evelyn) pro
gentlemany, cena 629 Kč,
www.parfums.cz

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

Vůně pro malé slečny Kimmy Holly
(Koto Parfums) inspirovaná populárními
japonskými panenkami Kimmidoll junior,
cena 990 Kč/50 ml, www.fann.cz

Sonický zubní kartáček
Sonicare For Kids
(Philips) pro děti od 4 do 10 let
s 8 samolepicími panely
s různými motivy, díky nimž
lze snadno měnit vzhled
kartáčku, cena 1 399 Kč,
www.sonicare.philips.cz

Plechovka z limitované vánoční edice
It’s Christmas Deer (Lush) nabitá
voňavou koupelovou kosmetikou,
cena 1 095 Kč, www.lush.cz

Měkký župan z huňatého flísu
s výšivkou a našitými oušky
(H & M), cena 599 Kč,
www2.hm.com

Pro děti

U dárků pro děti na velikosti nezáleží.
Důležitý je nápad a vtip, s nimiž se
jejich každodenní rituály v koupelně
promění v malé dobrodružství.
Dávkovač na tekuté mýdlo
Pudlík-Bubbles (Pylones),
provedení plast, cena 395 Kč,
www.pylones-eshop.cz

Kartáč na
jemné dívčí vlasy
LadyPop (Pylones),
cena 395 Kč,
www.pylones-eshop.cz

Koupelová bomba Butter Bear
(Lush) z kakaového másla s vůní
vanilky, cena 85 Kč/60 g,
www.lush.cz

Mycí houba Bloom
(Pylones) s přísavkou pro
snadné uchycení ve vaně nebo
sprchovém koutě, cena 335 Kč,
www.pylones-eshop.cz

Malá toaletní taštička značky
Candy Flowers s mnoha
kapsičkami a řemínky na
zápěstí, cena 790 Kč,
www.candyflowers.cz

www.modernibyt.cz
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Doplňky
3x jinak
Pokud máte pocit, že by si vaše koupelna
zasloužila změnu a na razantní zásahy
sbíráte zatím jen inspiraci a odvahu,
začněte od nejjednoduššího a nejlevnějšího
řešení – výměny koupelnových doplňků.

návrat svěžích barev do koupelny předznamenává
nová kolekce obkladů Trinity (rako). cena
obkladů v rozměru 20 x 40 cm 399 Kč/m2,
metalická listela 179 Kč/ks, mozaikový dekor
v setu 30 x 30 cm 279 Kč/set, www.rako.cz
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TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV
Koupelnový držák na kosmetiku
Surf XS (Koziol) z transparentního
tyrkysového plastu, rozměry
5,3 x 15 x 17,6 cm, cena 163 Kč,
www.koziol.cz

Bluetooth reproduktor
Swimmer (Polk Boom)
je 100% voděodolný, takže
s ním můžete poslouchat
hudbu třeba i ve sprše. Cena
1 797 Kč, www.kreatek.cz

Originální podložka pod
mýdlo Wishbone (Umbra),
provedení měkká ohebná
guma, cena 139 Kč,
www.zoot.cz

BAREVNÁ
EXPLOZE
Ruční sprcha Rainshower Icon
100 (Grohe) se žlutým či bílým
okvětím, sprchový proud Rain,
omezovač průtoku Grohe EcoJoy
(9,5 l/min), cena 3 228 Kč,
www.grohe.cz

S BAREVNÝMI DOPLŇKY PROBUDÍTE
K ŽIVOTU I TU NEJFÁDNĚJŠÍ KOUPELNU.
S PESTROU PALETOU BAREV BUDETE
NAVÍC HÝŘIT OPTIMISMEM I VY UŽ OD
SAMOTNÉHO RÁNA.

Koupelnová předložka Karim 03
(Grund) v podobě mandaly
digitálního věku, Ø 90 cm,
cena 1 699 Kč, www.grund.cz

Odpadkový koš Retro
Bin Silent s pedálem
(Brabantia), provedení
ocel, objem 20 l, rozměry
25,1 x 34,3 x 71,7 cm,
cena 3 820 Kč, www.luis.cz

Hravá kolekce doplňků Pure
(Nimco) zaplaví vaši
koupelnu jasnými signálními
barvami, cena dávkovače
389 Kč, cena WC kartáče
699 Kč, www.nimco.cz

Šperkovnice z transparentního
plastu s barevnými přihrádkami
(Nomess Copenhagen),
rozměry 17 x 4,7 x 11,7 cm, cena
1 446 Kč, www.moods.dk

Koupelnová předložka
Better Together (Balvi),
rozměr 50 x 70 cm, cena
495 Kč, www.naoko.cz

www.modernibyt.cz
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Drátěný košík s uchy
(H & M), výška 16 cm,
Ø 21 cm, cena 299 Kč,
www2.hm.com

Sprchový závěs Tuuli
(Marimekko), materiál
100% polyester,
rozměr 180 x 200 cm,
cena 1 797 Kč,
www.marimekko.com

Zrcadlo Hexagonal
v kovovém rámu,
rozměry 53,3 x 53,3 x 3 cm,
cena 1 200 Kč,
www.lepatiolifestyle.cz

PĚNA DNÍ
Dávkovač tekutého mýdla Graphic
(Bloomingville), materiál keramika,
výška 19 cm, cena 837 Kč,
www.bloomingville.com

NĚŽNÉ PASTELOVÉ BARVY
V KOMBINACI S MĚDĚNÝMI
A DRÁTĚNÝMI DOPLŇKY JSOU
ZÁRUKOU KLIDNÉ ATMOSFÉRY
JAKO STVOŘENÉ PRO TICHÉ
ROZJÍMÁNÍ.

Keramické dózy (Bloomingville),
rozměry 16 x 8 cm a 10,5 x 4,5 cm,
cena 780 Kč/set,
www.humanempireshop.com

Koupelnová
předložka
Shambala (Grund)
s prolínajícími se
pastelkami, Ø 120 cm,
cena 4 519 Kč,
www.grund.cz

Skleněný box na šperky a další
drobnosti (Hübsch), rozměry
10 x 22 x 5 cm, cena od 590 Kč,
www.nila.cz

Multifunkční kazeta Nomess se
zrcadlem v spodní straně víčka,
materiál balza, rozměry
43 x 33 x 13 cm, cena
2 236 Kč, www.esuperstore.cz
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Koupelnový závěs Judran
s digitálním potiskem,
materiál len a bavlna,
cena 4 468 Kč,
www.anthropologie.com

Organická mýdla od L:a
Bruket vás nadchnou
vůní esenciálních olejů
a ekologickou ruční
výrobou, cena od
275 Kč, www.coclea.cz

Dřevěná trojnožka
z recyklovaného teaku, rozměr
40 x 30 cm, cena 3 900 Kč,
www.aliceinparis.cz

ZTICHLÁ
KRAJINA
Podložka do sauny Koivu
(Lapuan Kankurit), materiál
50 % lnu a 50 % bavlny,
rozměry 150 x 46 cm, cena
920 Kč, www.terve.cz

Koš na prádlo Peaks
(SCP) z palmových listů,
rozměry 50 x 50 cm,
cena 7 194 Kč,
www.amara.com

CHCETE-LI SI V NAPUŠTĚNÉ VANĚ UŽÍVAT POCIT
DOKONALÉHO BEZČASÍ A ZAVŘÍT SE DO SVÉHO
NIČÍM NERUŠENÉHO MIKROSVĚTA MYŠLENEK,
OBKLOPTE SE V KOUPELNĚ NEUTRÁLNÍMI
BARVAMI A DOPLŇKY Z KVALITNÍCH
PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ.
Korkový úložný
košík ze série Cork
(Galzone), rozměry
30 x 30 x 25 cm,
cena 1 160 Kč,
www.galzone.dk

Krabička na drobnosti
s tištěným mramorovým
vzorem (H & M), rozměry
6 x 11 x 11 cm, cena 149 Kč,
www2.hm.com

Kolekce ručníků Piquée
(Möve), vaflový vzor, materiál
100% bavlna, cena od 290 Kč
(rozměr 40 x 70 cm),
www.darios.cz
Úložný koš z palmových listů,
rozměry 35 x 60 x 35 cm,
cena 1 490 Kč,
www.nila.cz
www.modernibyt.cz
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SPOTŘEBIČE

Zásobníkový ohřívač Andris
model Lux Eco (Ariston)
s funkcí, která řídí efektivnost
a ochranou proti přehřátí
i před zamrznutím, cena (30 litrů)
4 441 Kč, www.ariston.com

ŠIKOVNÍ SAMOUCI
Funkcí elektronicky řízeného ohřevu
vody jsou vybavené zásobníkové
ohřívače Velis (Ariston). V době
mimo plánovaný odběr je v zásobníku
voda s teplotou 45 °C, cena od
8 918 Kč, www.ariston.com
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Provoz domácnosti bez teplé vody si dnes už nedokážeme představit.
Pokud není obydlí napojené na centrální topný systém, je třeba
zajistit teplou vodu nějakým lokálním ohřívačem. Nejmodernější
elektronicky řízené typy jsou vybavené úspornou funkcí, kterou si
dokážou nastavit samy.

text: libuše lhotská, foto: archiv

ohřívač okhe smart
s vylepšeným režimem pro vyšší
úspory, kapacita 80, 100,
125 a 160 l vody, cena od
9 607 do 10 999 kč,
www.dzd.cz

M

oderní zásobníkové
ohřívače mají na rozdíl
od klasických bojlerů menší rozměr, takže se snáze
instalují i do omezených prostor. Díky kompaktnímu tvaru
a elegantnímu vzhledu mohou
být součástí stylově zařízené
koupelny, aniž by působily rušivým dojmem. Jsou vybavené
elektronickým termostatem,
který společně s inteligentním
LED displejem s indikací teploty umožňuje přesnou regulaci
ohřevu vody.
co umí

„Chytré ohřívače z řady
Smart obsahují algoritmy, které přizpůsobují spotřebu teplé
vody konkrétním uživatelům,“
vysvětluje Lukáš Formánek,
technický ředitel společnosti DZ
Dražice. „Podle toho, jak a kdy
odebírají teplou vodu, reguluje chytrý spotřebič její ohřev.
Když někdo například chodí

domů z práce pravidelně okolo
šesté hodiny, ohřívač si tuto informaci zapamatuje a s dostatečným předstihem mu teplou
vodu připraví. Zaregistruje ale
i to, že je tato hodina aktuální
pouze pětkrát týdně. Ve dnech
pracovního volna si zase osvojí
časy, kdy je odběr vody největší.
Protože se voda ohřívá na základě individuálně stanoveného
ohřevu, ušetří se přibližně 15 %
energie.“
Jak se učí?

Chytré ohřívače se naprogramují samy. Po instalaci se
aktivuje samoučící cyklus, který trvá jeden týden. Každý další týden se pak během provozu
upravuje nastavení teploty podle chodu domácnosti. Ohřívače se tak stále „doučují“, aby
mohly své služby přizpůsobovat
aktuálním potřebám. Důležitou
funkcí učenlivých spotřebičů
je jejich paměť, díky které si

uchovávají získané informace
například po výpadku proudu.
A protože si chytrý dobře rozumí s jiným chytrým, umí tyto
ohřívače komunikovat s mobilními telefony, přes které se dají
ovládat.
má rezervy

Každého zájemce pochopitelně napadne, co se stane, když
se stereotyp domácnosti poruší
a nastane potřeba většího množství teplé vody v době, na kterou nebyl ohřívač připraven.
„Pro tyto případy lze spotřebič
přepnout do režimu ‚manuál‘
a nastavit teplotu na nejvyšší
stupeň,“ vysvětluje Lukáš Formánek. „Pootočením ovládače
vystoupí z naučeného algoritmu
a funguje jako běžný ohřívač.“
Tento režim se ale využívá jen
v případě náhle zvýšené spotřeby. Standardně má ohřívač
k dispozici vždy menší rezervu
teplé vody.
■

Vnitřní část ohřívače okhe
smart s topnou tyčí. Spotřebič
není třeba přes zimu vypouštět,
protože je vybavený funkcí
Antifrost, díky které teplota
v bojleru nikdy neklesne pod 5 °C

www.modernibyt.cz
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SVOBODA MÁ
MNOHO TVÁŘÍ
Už sedmnáctým rokem je Designblok
vyvrcholením kulturní podzimní sezony.
Letos se nesl ve znamení svobody – tvůrčí
a myšlenkové, která díky odvážným vizím
pomáhá posouvat hranice lidské společnosti.
Jaké limity překonala ve světě koupelen?

Koupelna budoucnosti
Český výrobce koupelnového nábytku Dřevojas představil
futuristickou vizi koupelny Santé plnou hi-tech technologií
podle návrhu architektky Aleny Mocové. Chytrá koupelna
umí nastavit ideální barvu světel podle našich biorytmů,
automaticky se postará o recyklaci vody nebo o květiny,
které sama zavlažuje. Kromě nábytku v moderním povrchu
betonové stěrky představuje také zrcadlo, které ukáže vaši
tělesnou hmotnost, nebo sprchovou hlavici, která rozpráší
vodu do milionů kapiček a tím vytvoří 10krát větší plochu
než při běžném sprchování.
www.drevojas.cz

Má soukromá krajina
Koupelna je intimním prostorem, v němž
zapomínáme na okolní svět, necháváme
myšlenky volně plynout a setkáváme se tak
sami se sebou. Společnost Ptáček zhmotnila
tuto myšlenku v „reálné“ krajině, v expozici
tvořené stylizovaným reliéfem v podobě kopců,
na kterých byly představeny jednotlivé
zařizovací předměty výrobců Kaldewei
a Kohler. Vše procházelo skrz zvýšenou
platformu, na které byla použita velkoformátová
dlažba Refin v dekoru profilovaného
válcovaného ocelového plechu.
www.koupelny-ptacek.cz
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Formy
Úspěšná spolupráce designéra Kryštofa
Nosála s českým výrobcem koupelnového
vybavení Ravak pokračuje v novém konceptu
zvaném Formy. Pro Kryštofa Nosála jde
o vyjádření duálního pohledu. „Formy 01 je
minimalistický set, jeho vana i umyvadlo mají
puristicky čisté tvary. Set Formy 02 je více
o emocích, rovné přímky se transformovaly
do křivek a jeho tvary jsou dynamičtější. Je
na každém, jakou formu si pro sebe vybere,“
říká autor Kryštof Nosál.
www.ravak.cz

V režii Perfecto Design
Designéři z Perfecto Design představují tradičně
koupelny ušité na míru různým povahám, zájmům
a zálibám. Pro letošní Designblok zvolili inspiraci
světem filmu, do jehož kulis zasadili například
elegantní umyvadlo s oválným přepadem Lima
značky Bath & Home design nebo vanu v efektním
černobílém provedení Bilbao značky Riho.
Toaletě Kartell by Laufen vybrali čestné místo
v podobě režisérského křesílka.
www.perfecto.cz
www.modernibyt.cz
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Antonio Citterio pro Axor
Nová kolekce Axor Citterio E je již třetím společným
projektem italského designéra Antonia Citteria
a značky Axor. Charakteristickým prvkem této
kolekce je symbióza klasické elegance
hladkých tvarů s moderní funkčností,
kterou korunuje ovládání baterie
s pomocí joysticku.
www.hansgrohe.cz

Barevný svět
Karima Rashida
Kolekce Kolor My World celosvětově
uznávaného designéra Karima Rashida se stala
hlavním motivem expozice českého výrobce
z úpatí Krkonoš, rodinné firmy Grund.
Koupelnové předložky z této kolekce rozzářily
Superstudio v Průmyslovém paláci barvami
a vnesly do něj organické tvary inspirované
vodním živlem, koupáním a relaxací přeložené
do unikátního grafického kódu digitálního věku.
www.grund.cz
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Jako pokojíček
Koupelnu jako stylový budoár uvedl český
výrobce koupelnového nábytku Le Bon. Jako
základ zvolil prostornou desku z corianu
s bezespárově vlepeným umyvadlem a utajeným
toaletním stolkem jako stvořeným pro všechny
drobné koupelnové poklady.
www.lebon.cz

Ve dvou se to lépe víří
Značka USSPA představila nový model vířivky
VirgoiN s unikátním partnerským uspořádáním
lehátek. Ve vířivce dimenzované až pro pět osob
nechybí ani oblíbené hluboké křeslo hned
ve dvou provedeních a se dvěma různými
masážními sestavami – lavice s masáží
XComplex (bodová masáž cílená na oblast
bederní páteře) a ideálně řešené místo pro
masáž přední strany stehen.
www.usspa.cz

www.modernibyt.cz
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VELKÉ
ÚTROBY
ÚZKÝCH
PRAČEK

Model Aqualtis SLIM AQS73F
(Hotpoint), kapacita 7 kg, energetická
třída A+++, hloubka 44,6 cm, senzory
řízené procesy praní, počet otáček
1 000, doporučená cena 14 490 Kč,
www.hotpoint.cz

Vedle automatických praček standardních
velikostí se těší oblibě i užší typy, které se
lépe vejdou do malých koupelen. Vzhledem
k omezenější kapacitě jsou vhodné pro menší
rodiny nebo pro takzvané single domácnosti,
jejichž počet stále stoupá.

Pračka W 6523/S (Gorenje),
kapacita 6 kg, energetická třída
A+++, hloubka 44 cm, senzory
řízené procesy praní, počet
otáček 1 200, cena 7 970 Kč,
www.datart.cz
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Pračka F6096ND (LG),
kapacita 6 kg, energetická třída
A+++, hloubka 44 cm, počet
otáček 1 000, cena 11 490 Kč,
www.electroworld.cz

Předem plněná pračka WMB
61432 MU (Beko), kapacita
6 kg, energetická třída A++,
hloubka 45 cm, počet otáček
1 400, cena 12 490 Kč,
www.bekocr.cz

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

P

ro úzké typy praček označova ných a ng l ick ý m
výrazem slim se mezi
odborníky ujal roztomilý název slimky. I když jsou některé
téměř o polovinu užší (až 33 cm)
než klasické pračky s hloubkou
60 cm, neznamená to, že nabízejí méně. Omezení se týká jen
kapacity, i ta je ale s většinou
velkých modelů srovnatelná.
Nebereme-li v úvahu pračky
s nadstandardní kapacitou
(8 až 11 kg), dokáže se řada úzkých modelů stejně jako běžné
automatické pračky vypořádat
i se šesti kilogramy zašpiněného
prádla. Podle typu plnění se úzké
pračky dělí na typy plněné shora
nebo zpředu. Oba způsoby mají
své výhody i nevýhody, podle
kterých se uživatelé rozhodují.
Výhodou praček s předními
dvířky je, že se dají umístit pod
desku koupelnového nábytku
nebo lze jejich horní plochu využívat k odkládání předmětů.
Určitou nevýhodou je, že v ome-

Předem plněná pračka WMB
51232 CS PTY (Beko), kapacita
5 kg, energetická třída A++,
hloubka 45 cm, počet otáček 1 200,
cena 10 990 Kč, www.bekocr.cz

zeném prostoru malé koupelny může být nutná manipulace
s dvířky komplikovaná.
Za výhodu u praček s vrchním plněním se kromě možnosti
umístění i do značně omezených
prostor považuje pohodlnější
způsob vkládání a vyjímání prádla vestoje. Méně šikovné je, že
se její horní plocha nedá v době,
kdy je pračka mimo provoz, využít např. na odkládání. Dvířka
obou typů by totiž měla zůstávat
pootevřená, aby se ve vnitřním
prostoru netvořila plíseň. Názory odborníků na to, který typ
je vhodnější, se různí. Někteří
se domnívají, že předem plněné
pračky jsou díky konstrukčnímu
řešení méně poruchové a mají
delší životnost, jiní poukazují
na to, že je prádlo z vrchem plněných praček po vyždímání méně
zmuchlané. Výsledky šetření
mezi uživateli jsou však nerozhodné, neboť se ukazuje, že víc
než sledování kladů a záporů tu
hraje roli zvyk. Většina lidí totiž

Pračka s vrchním plněním
ITW E 71252 W (Indesit),
kapacita 7 kg, energetická třída
A++, šířka 40 cm, senzory
řízené procesy praní, počet
otáček 1 200, doporučená
cena 11 470 Kč,
www.indesit.cz

Pračky s horním plněním
nepotřebují okolo sebe volný
manipulační prostor a obsluhující
osoba se u nich nemusí shýbat

Pračka s předním plněním
WLT20460BY (Bosch), kapacita
6,5 kg, energetická třída
A+++, hloubka 44,4 cm, počet
otáček 1 000, cena 15 690 Kč,
www.bosch-home.com/cz

Předem plněná pračka PLDS
1483 Crown (Philco), kapacita
8 kg, energetická třída A+++,
hloubka 45 cm, počet otáček
1 400, cena 10 990 Kč,
www.philco.cz
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Horní plochu předem
plněných „slimek“ je
možné v malé koupelně
využít na odkládání
předmětů

Pračka Futura SLIM WMSDN 7239
(Hotpoint), kapacita 7 kg, energetická třída
A+++, hloubka 43,5 cm, senzory řízené
procesy praní, počet otáček 1 200,
doporučená cena 14 490 Kč,
www.hotpoint.cz

Pračka AWS 71400 (Whirlpool),
kapacita 6,5 kg, energetická třída
A+++, hloubka 45 cm, počet otáček
1 400, senzory řízená funkce 6. smysl,
cena 11 990 Kč, www.datart.cz
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Pračka F60A8ND (LG),
kapacita 6 kg, energetická
třída A+++, hloubka 48 cm,
počet otáček 1 000, cena
11 735 Kč, www.mall.cz

Pračka s předním plněním
WLT24440BY (Bosch),
kapacita 6,5 kg, energetická třída
A+++, hloubka 44,4 cm, počet
otáček 1 200, cena 16 790 Kč,
www.bosch-home.com/cz

při nákupu druhé pračky vybírá
stejný typ, jako byl ten původní.
UMÍ TO ROZTOČIT

Po výběru způsobu plnění je
třeba zvolit model, jehož funkce
budete skutečně využívat. Nabídka více programů na praní
rozmanitých materiálů s možností individuálního snížení nebo
zvýšení teploty už je dnes u všech
moderních praček podobná. Rozdíl bývá v rozšířené možnosti nastavení počtu otáček při ždímání.
Pokud máte k dispozici sušárnu
nebo sušičku, vystačíte si s nižším počtem otáček do 800 za minutu. Kdo ale potřebuje, aby bylo
prádlo co nejdříve suché, může
zvolit pračku se ždímáním až
1 600 otáček za minutu
MATURITA, NEBO
DOKTORÁT?

I když se z ještě nedávného
pohledu mohou všechny současné pračky jevit jako chytré, jsou
mezi nimi inteligentnější typy,

Vrchem plněná pračka WTLS
65912 (Whirlpool), kapacita 6,5
kg, energetická třída A+++,
hloubka 40 cm, počet otáček 1 200,
senzory řízená funkce 6. smysl,
cena 8 660 Kč, www.datart.cz

které dokážou samy vybrat optimální prací program. K tomuto účelu jsou vybavené senzory,
které z hmotnosti prádla před
a po namočení podle nasákavosti zjistí, o jaký materiál se jedná,
následně z vody, ve které je prádlo krátce namočené, analyzují
stupeň jeho znečištění a nastaví
vhodný způsob praní, máchání i ždímání. Senzory průběžně
kontrolují prací proces, a když
například v poslední máchací
lázni odhalí zbytky pracího prostředku, zapnou automaticky
ještě jeden máchací cyklus.

Ultraslim model IWUD 41252 C ECO
(Indesit), kapacita 4 kg, energetická
třída A++, hloubka 33 cm, senzory
řízené procesy praní, počet otáček
1 200, cena 7 970 Kč, www.indesit.cz

VOLTE PLUSY

Doby, kdy byly pračky s energetickou třídou A považovány
za úsporné, už jsou dávno pryč.
Od prosince 2013 se smějí prodávat pouze pračky, které mají
klasifikaci A+, i ty jsou ale již
považované za málo úsporné. Od stejného roku musí být
všechny nové pračky vybavené
funkci praní na 20 °C.
■

Vrchem plněná pračka
EVOGT 13062 (Candy),
kapacita 6 kg, energetická
třída A+++, hloubka 40 cm,
počet otáček 1 400, cena
10 421 Kč, www.expert.cz

Pračka WW60J5213JW/LE
série ww5000 (Samsung),
kapacita 6 kg, energetická třída
A+++, hloubka 45 cm, počet
otáček 1 200, cena 12 990 Kč,
www.electroworld.cz
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ŠKOLA PRANÍ
V pračce VDA 111
(Miele) je možné prát
prádlo v množství do
7 kg, energetická třída
A+++, cena 22 900 Kč,
www.expert.cz

Značka Persil nabízí několik
variant pracích gelů vhodných
na bílé a stálobarevné prádlo,
na barevné prádlo (2 druhy vůní)
a typ určený pro osoby s citlivou
pokožkou, doporučená cena
159 Kč/20 pracích dávek

ZAPNOUT
PRAČKU
NESTAČÍ
Vložit špinavé prádlo do pračky, přidat
prací prostředek a zvolit program zvládne
každý. Přesto podle odborníků mnoho lidí
nepere prádlo správně. Nejčastější chybou
je používání zbytečně vysoké teploty,
nevhodného pracího prostředku a jeho
nepřesné dávkování.

P

řestože praní není žádná věda, k dosažení optimálního výsledku je
třeba dodržet několik jednoduchých zásad.
Před praním nejprve rozdělte zašpiněné prádlo na bílé
(nebo hodně světlé), barevné,
černé (nebo hodně tmavé). Tyto
skupiny dále roztřiďte podle
materiálu tak, že oddělíte tak-
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zvané funkční sportovní prádlo,
běžné syntetické kusy a prádlo z bavlny, vlny nebo hedvábí.
Neznamená to ale, že všechny
oddělené části budete muset
prát samostatně. Následně už
musí promluvit zkušenost. Pokud víte, že žádný z vybraných
kusů nepouští při praní barvu,
můžete prát při nižší teplotě například bavlněné a syntetické
prádlo společně. K várce můžete
přidat i funkční kusy ovšem jen
za předpokladu, že nebude použita aviváž, která těmto materiálům nesvědčí.

zapere (což se většinou následným praním neodstraní), s vyšší
se zase prostředek z prádla při
máchání dostatečně neodstraní.
Proto raději věřte tomu, co vám
výrobce doporučí. Dávkování
je už dnes na obalech pracích
prostředků znázorněné graficky, takže nemusíte hledat brýle
a luštit miniaturní písmo s dalšími informacemi. Doporučené
množství dodržujte i u aviváží.
Zejména těmi údajně plýtvají
české hospodyně nejvíce, snad
ve snaze docílit maximálního
provonění.

SLEDUJTE NÁVOD

NEPŘEDPÍREJTE,
NEVYVAŘUJTE

Zjistěte, pro jaký typ prádla
je konkrétní prostředek vhodný,
a toto doporučení respektujte.
Prášky určené na bílé prádlo totiž obsahují bělicí složky, které
mohou snížit barevnost. Vlnu
a hedvábí šetrněji vyperete se
speciálními přípravky, které
jsou pro tyto materiály určené.
Častou chybou bývá nedodržování doporučeného množství prostředku. Někteří lidé se
domnívají, že snížením dávky
šetří peníze a životní prostředí,
jiní chtějí mít naopak pocit, že
se prádlo lépe vypere s větším
množstvím prostředku. Oba
předpoklady jsou mylné. S nižší dávkou se prádlo takzvaně

Přestože jsou pračky vybavené funkcí předpírky, není ji
dnes třeba používat. Současné
kvalitní prací prostředky jsou
totiž natolik účinné, že si s rozpuštěním nečistot poradí při
nižší teplotě i v jedné lázni. Ze
stejného důvodu se dnes za zbytečné považuje takzvaná vyvářka, která v automatické pračce
používá teplotu 90 °C. Kromě
toho, že je používání vysokých
teplot neekonomické, přestávají
při nich působit účinné enzymy,
které rozpouštějí nečistoty a odstraňují skvrny, a aktivují se bělicí prvky nevhodné pro barevné
prádlo.

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Pohodlný způsob dávkování
a dokonalý výsledek praní
nabízí koncentrovaný prostředek
Duo-Caps Persil určený na
stálobarevné nebo barevné prádlo,
cena od 159 Kč/15 pracích
dávek

Prášková forma přípravku
Persil Sensitive vhodná
pro citlivou pokožku, cena
od 159 Kč/20 pracích dávek

Silan Secrets of Relaxation
s vůní ovlivňující pozitivně náladu,
cena 69 Kč, aviváž Silan
Sensitive pro citlivou pleť, cena
69 Kč

Aviváž Silan Soft &
Oils Gold s vonnými
oleji citrusových plodů,
cena 79 Kč/750 ml

PROGRAM A MNOŽSTVÍ

Nepřekračujte doporučenou
kapacitu pračky. Buben pračky by měl být naplněný zhruba
do 80 %, aby se prádlo mohlo
dostatečně pohybovat, prostředek mohl snadněji proniknout
do hloubky vláken a účinkovat
během celého pracího cyklu.
Výrobcem doporučenou maximální váhu prádla můžete
odhadnout tak, že uvnitř mezi
prádlem a horní částí bubnu
necháte přibližně dvanácticentimetrový volný prostor.

Aviváž zabraňuje vzniku
elektrostatického náboje,
oblečení je měkčí, méně
se mačká a snadněji
žehlí. Není vhodná na tzv.
funkční materiály,
protože snižuje jejich
prodyšnost

GEL, NEBO PRÁŠEK?

Na toto dilema odpovídali
výrobci v minulosti doporučením prášků na bílé prádlo
a gelů na barevné. Dnes už oba
prostředky působí stejně. Výběr je tedy jen otázkou osobních preferencí. Z průzkumu
prodeje vyplývá, že počet spotřebitelů využívajících prací
gely se stále zvyšuje. Gely renomovaných výrobců obsahují
biologicky odbouratelné tenzidy, takže méně zatěžují životní
prostředí. Ještě komfortnější používání nabízejí gelové
kapsle, u kterých člověk vůbec
nepřijde do kontaktu s pracím
prostředkem a nemusí odměřovat dávky.
■

Pračka VDA 110 (Miele),
kapacita 0,5 až 7 kg, energetická
třída A++, cena 22 900 Kč,
www.miele.cz

www.modernibyt.cz
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Sada kolíčků Pegzini
Family (Monkey
Business), cena
355 Kč/sada,
www.naoko.cz

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Kolíčky Sting Duck
(Suck UK), 14 x 9 x 1 cm,
cena 62 Kč, www.naoko.cz

DOBŘE
POVĚŠENÉ

Kolíčky Holka & Kluk,
3 barevná provedení,
cena 145 Kč/2 ks,
www.kupdarek.cz

I V DOMÁCNOSTI, KDE JE K DISPOZICI
AUTOMATICKÁ SUŠIČKA, JE OBČAS
ZAPOTŘEBÍ USUŠIT NĚJAKÝ KUS
PRÁDLA BĚŽNÝM ZPŮSOBEM.
PRAKTICKÝ SKLÁDACÍ SUŠÁK MŮŽE
BÝT UKRYTÝ V KOMOŘE NEBO
VE SKŘÍNI A V PŘÍPADĚ POTŘEBY
NABÍDNOUT PROSTOROVĚ
ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ.

Sušák na prádlo
Condor Tower
(Leifheit), 19 m
sušicích šňůr, cena
997 Kč, www.zehlicky.cz
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Košík s 30 kolíčky na
prádlo, cena 79 Kč,
www.ikea.cz
Závěsný skládací sušák na
prádlo Lock (Meliconi),
5 m sušicích šňůr, cena
329 Kč, www.mall.cz

Vertikální sušák
na prádlo (Meliconi)
skládací křídla,
33 m sušicích šňůr,
cena 1 790 Kč,
www.mall.cz

PŘEDSTAVUJEME

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ARCHIV

Umyvadlo z řady Green Lux, typ
k položení na desku, 40 x 40 cm,
cena 12 524 Kč

Umyvadlo z řady Green Up,
závěsné provedení, šířka 80 cm,
cena 17 061 Kč

ZELENÁ PRO UMYVADLA
Pro novou kolekci umyvadel zvolila značka Ceramica Catalano
název Green. Hlavním motivem jsou organické tvary, které působí
v přetechnizovaném světě příjemným uklidňujícím dojmem.

K

olekce Grenn se skládá
ze tří sérií, které nesou
označení Green, Green
Lux a Green Up. Jde o ucelený soubor umyvadel určených
k zapuštění, položení na desku
i zavěšení na stěnu. Umyvadla rozmanitých rozměrů mají
jednoduché křivky a formu,
která pomáhá přirozenému
toku vody a zabraňuje jejímu
zadržování. Pro řadu Lux jsou
charakteristické zaoblené linie, které vyniknou zejména
při pohledu shora. Skládá se
z šesti umyvadel – tři s otvorem pro baterii (65 x 42, 60 x
40 a 42 x 42 cm) a tři pro armaturu umístěnou na desce nebo

na stěně (40 x 40, 60 x 38 a 65 x
40 cm). Tato umyvadla je možné pořídit také ve verzi se saténovou úpravou povrchu, která
působí příjemně hedvábným
dojmem, k dispozici je kromě
bílé barvy i světle modré, zelené a šedé provedení.
Pro umyvadla z řady Green
Up jsou typické tenké stěny
demonstrující dokonalé řemeslné provedení a široké lemování, které se na stranách rozšiřuje a poskytuje praktický
odkládací prostor. Skládá se
ze tří širších modelů (120 x 52,
100 x 52 a 80 x 52 cm) vhodných pro instalaci na stěnu
nebo položení na desku.

Umyvadlo ze
základní série Green,
šířka 100 cm,
cena 19 965 Kč

Základní řada Green obsahuje sedm umyvadel pro všechny typy instalace – od menších
rozměrů až po 100 x 50 cm
včetně kulatého typu s průměrem 42 cm. Pohodlný přístup
k těmto umyvadlům umožňuje
extrémně tenká hrana.
K umyvadlům Green jsou
určené umyvadlové skříňky,

desky, držáky na ručníky a zrcadla značky Inova. Zrcadla
s integrovaným LED osvětlením a poličkou tvarově kopírují
jednotlivé série. Kompletní kolekci Green nabízí na českém
trhu společnost Design Bath. ■
KONTAKT:
www.designbath.cz
www.modernibyt.cz
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MOJE NOVÁ

KUCHYNĚ

S novou řadou SIKO kuchyní EASY a revolučním plánovačem vás to bude bavit!
S EASY plánovačem si jednoduše sami doma nebo s naším prodejcem vytvoříte dokonalou
kuchyni. EASY plánovač usnadní vše, co je s výběrem nové kuchyně snů spojeno.
EASY vytvoří z kuchyně prostor, kde se žije! Vše s německou precizností a kvalitou.

EASY PLÁNOVAČ
Mám 25 variant
mé KUCHYNĚ za 5 minut

VYZKOUŠEJTE TO!
www.siko.cz/kuchyne

BUDOUCNOST
pro Váš interier

Skleněné obklady v interiérech
Pracovní desky do kuchyní ze skla
Celoskleněné dveře a příčky

Praha - Družstevní ochoz 30, 140 00 praha 4 - nusle, +420 261 226 786, +420 261 226 017, info@barevnaskla.cz, www.barevnaskla.cz
Brno - pražská 156, 642 00 Brno - Bosonohy, +420 602 646 440, info@skleneneobklady.cz, www.skleneneobklady.cz

