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1. Jaké máme požadavky na naši koupelnu?
Zařizování koupelny je investice na desítky let dopředu. Určité vybavení budu
pořizovat na chatu, kam jezdím jednou měsíčně a jiné vybavení domů, kde jej
bude rodina používat denně. Řada lidí zvolí nejlevnější řešení a časem zapláče
nad kvalitou. Je tedy vždy nutné volit kompromis mezi investovanou částkou a
účelem, krerému má koupelna sloužit. Položme si na začátek několik otázek:
• Chcete koupelnu využívat k relaxaci?
• Budou se ve vaně koupat děti?
• Bude využívat vanu starší, případně
hendikepovaná osoba?
• Budete ve vaně koupat domácí zvířata?
• Budete používat různé kosmetické přísady
do koupele?
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2. Vybíráme sprchový kout
Sprchový kout neodmyslitelně patří mezi základní vybavení každé koupelny.
Existují tyto základní kategorie:
• Čtvrtkruhové sprchové kouty -klasika, jsou oblíbeným řešením
• čtvercové sprchové kouty nebo obdélníkové sprchové kouty.
• atypické tvary sprchových koutů vhodné pro náročnější zákazníky, kteří mají
rádi originalitu a nápaditost
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Rozdíl mezi sprchovým koutem a boxem
• Sprchové boxy představují hotové a komplexní řešení - v podstatě plně
vybavený sprchový kout jako jeden celek, který umístíte ve své koupelně.
Parní sprchové boxy mají generátor páry, funguje tedy jako domácí
sauna. Pobyt v páře uvolňuje dýchací cesty, čistí pokožku a povzbuzuje
organismus.
• Sprchový kout tvoří jednotlivé části (zástěna, vanička, baterie). Je tu
možnost vybrat každou část zvlášť, tedy "nakonfigurovat" své vlastní řešení
Nejlépe vše od jednoho výrobce
Sprchový kout lze postavit ze součástí od různých výrobců – ovšem riskujeme,
že zkazíme estetický dojem (může dojít k milimetrovým rozdílům v rozměrech a
jednotlivé komponenty do sebe nebudou zapadat).
Jaké máme typy otvírání dveří
• jedno nebo dvojkřídlové dveře
• zasouvací dveře
• dveře sprchovacího kouta by se měly dát otevírat lehce a pohodlně
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3. Čiré nebo matné sklo? A co údržba skla?
Zajímavá otázka, kterou řešíme při výběru sprchových zařízení.
A co zástěna? Co se týká zástěny, zpravidla si můžete vybírat z plastových nebo
skleněných typů, přičemž ty skleněné mají i přes vyšší cenu hned několik výhod
– jsou hygienické, praktické a poměrně jednoduše se udržují.
• Čirá skla: Clear
• matná skla: Grape (a další)
U čirých skel se nemusíme bát o soukromí – na dveřích
zkondenzuje pára a nikdo nás nebude okukovat :-)
U matných skel panují předsudky ohledně horší údržby –
obavy jsou v tomto případě liché. Většina skel jsou již z
výroby chráněna speciální vrstvou pro snadnější čištění Sklo je opatřeno technologií Easy Clean zlehčující údržbu.
Pro údržbu skel existuje celá řada speciálních čistících přípravků, po jejichž
použití na skle zůstane "ochranný film"
Pro udržení čistých skel doporučujeme po každém sprchování setřít kapky vody
pomocí této stěrky. Stojí pár korun a ušetří spoustu práce.
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4. Je mramorová vanička zbytečný Luxus?
Sprchová vanička je základem každého sprchového koutu a do značné
míry ovlivňuje to, jak se budete při sprchování cítit. Vaničky do sprchového
koutu se liší kromě rozměrů a tvarů především materiálem, ze kterého jsou
vyrobeny. Právě na materiálu záleží její užitné vlastnosti. Vaničku lze osadit
do cementového lože, zabudovat ji přímo do podlahy, aby tvořila s dlažbou
jednu rovinu. Vypadá to působivě, toto provedení ocení i senioři a lidé s
horší pohyblivostí.
Existuje několik typů sprchových
vaniček – mramorové, akrylátové i seloluxové. Prohlédněte si naši nabídku
sprchových vaniček a vyberte si takovou, která bude nejlépe odpovídat
vašim potřebám a typu sprchového koutu.
Vaničky si prošly jistým vývojem od plechových, později nahrazené
akrylátovými. Oba materiály se stále používají. Vývoj jde kupředu a v dnešní
době jsou njvíce žádané modely z litého mramoru a keramiky. Mramorové
vaničky jsou taktéž cenově zajímavé – začínají na úrovni 3 500 Kč s daní.
Přesvědčit se můžete zde: http://goo.gl/c7CmRM
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Výhody vaniček z litého mramoru:
• Odolnost vůči poškrábání
• mnohem vyšší životnost oproti akrylátu
• stálá barva
• nižší okraj
• tvarová stabilita – neprohýbají se při zatížení
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5. Pozor při výběru dveří do niky
Užijte si pohodlné sprchování i bez sprchového koutu. Sprchové dveře do
niky jsou praktickým řešením pro obestavěné prostory. Vybírat můžete sprchové
dveře otevírací, křídlové či posuvné. Některé typy sprchových dveří do niky lze
doplnit o boční pevný díl a vytvořit tak plnohodnotný sprchový kout nebo je
nastavit bočním pevným dílem a získat tak výplň pro mimořádně široké niky.
Pamatujme, že nika musí být vždy o něco
širší, než jsou dveře. Občas se stává, že
zedník zapomene připočítat tloušťku
obkladů a problém je tu. Z šířky 90cm se
tak stává 88cm Zde platí tradiční přísloví
"Dvakrát měř a jednou řež".
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6. Jaký vybrat koupelnový nábytek?
Nábytek do koupelny v naší nabídce se
vyznačuje kvalitní povrchovou úpravou ideální do
vlhkého prostředí koupelny. Mezi již standardní
výbavu patří systém pomalého zavírání dvířek a
šuplíkůmoderním designem,kvalitním
zpracováním a jednoduchou údržbou.
• Ideální pro využití cenného prostoru v koupelně je
skříňka pod umývadlo. Dle prostorových dispozic
lze koupelnu vybavit dalšími skříňkami – široký
výběr naleznete zde http://goo.gl/IJmuaS
• U drátěného programu dejme pozor na výrobky z běžné oceli – vlhkost v
kombinaci mýdly a šampóny způsobuje korozi. Koroze může dále stékat po
kachličkách a tímto kazit estetiku koupelny.
Koupelnový nábytek je třeba vybírat pozorně – v koupelně je vysoká vlhkost a
nekvalitní materiály brzy "odejdou".
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7. Vyplatí se investovat do termostatické baterie?
Volba thermo baterie je velice praktická především pro rodiny s dětmi, protože
právě nastavení teploty zamezí případnému opaření dětí horkou vodou. Krytka
termostatu navíc obsahuje bezpečnostní klapku, která zamezí nastavení teploty
vody na více než 38 °C. Druhou krytkou lze nastavit síla toku vody. Baterie
obsahují velmi kvalitní termostatické kartuše. Materiál pro výrobu thermo baterií
je mosaz s chromovým pokováním. Termostatické baterie http://goo.gl/zuDFj5
Ovšem šíří se jeden mýtus, že díky termostatickým bateriím poteše ihned teplá
voda. To platí pouze v těsné blízkosti bojleru. Pokud voda v trubkách vychladne,
budeme ji muset odtočit stejně, jako v případě
klasických baterií.
Při snaze ušetřit lidé často dávají přednost
nekvalitím produktům neznámých výrobců
(například vodovodní baterie s plastovou kartuší),
která ve srovnání s keramickou hůře odolává
vodnímu kameni.
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8. Nějak to "zapatláme"
Zejména u akrylátových van (nemají takovou tvarovou
stálost) musíme dát pozor na to, abychom vanu nejprve
zatížili (například ji napustíme do poloviny vodou) a teprve
potom naneseme sanitární tmel.
Díky tomuto postupu se nestane, že po zatížení vany začne
tmel praskat.
Jako montážní tmel doporučujeme výrobek k tomu určený
(sanitární tmel přímo na aplikaci v koupelnách). Možná nás
bude lákat použít obyčejný tmel z "šuplíkových zásob", ale
zde si člověk akorát přidá práci s budoucím obnovováním
spoje.
Montážní tmely
http://goo.gl/XHMMmo
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9. Vyplatí se investice do nového záchodu?
Při dnešních cenách vody je vhodné kontrolovat stav splachovací nádržky. Pokud
již díky fyzickému opotřebení protíká, je dobré zvážit koupi nové. Ta se již za rok
může díky úspoře za vodu zaplatit.
Znáte systém pomalého zavírání?
Ke skopení sedátka postačí lehký dotek
prstu. Tuto vychytávku ocení například
senioři, kterým se hůře shýbá nebo malé
děti, které s oblibou s prkýnkem třískají (a
občas pod prkýkem zapomenou prsty). Tyto
modely začínají již na 600 Kč.
Přesvědčit se můžete zde:
http://goo.gl/JMmHKo
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10. Rohová vs. Obdélníková vana
Rohové vany
• možná úspora místa (vyrábí se i různé nesymetrické varianty)
• vhodné pro děti
• náročnější na objem vody
Obdélníkové vany
• úspornější na vodu
• pohodlné – řada modelů ergonomicky
navržena, kopíruje tvar lidského těla
Nesymetrické vany
• výhodné pro atypické dispozice koupelny
• hlavním smyslem je úspora místa
Jaké bychom si měli klást otázky?
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• Chceme ve vaně koupat děti? Doporučujeme zvolit protiskluzový povrch.
Udrží vana dlouho teplou vodu? Pozor na ostré hrany!
• Bude používat vanu senior? Doporučujeme protiskluzový povrch a vanu
optřit vhodnými madly.
• Budeme ve vaně koupat domácí zvířátka? Potom nedoporučujeme akrylát z
důvodu možnosti poškrábání
• Budeme kosmetické přísady
do koupele? Zde dejme přednost
smaltu, který má barevnou
stálost.
• Pro lepší požitek při relaxaci
slouží například vzduchové
perličky.
• Více k prohlédnutí zde
http://goo.gl/erTPwE
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11. Smalt, Akrylát, litý mramor?
Ocelové smaltované vany jsou stále v kurzu a dnes se nabízejí také v luxusním
provedení. Zde pamatujme na tloušťku oceli. Smaltovaný povrch oceníme
zejména při koupání psů, je také odolný proti kosmetickým koupelovým
přísadám a ani barvy na vlasy a nezanechávají trvalé šmouhy.
Akrylátové vany jsou v současnosti nejrozšířenější volbou. Díky vlastnostem
materiálu (možnost vyrobit prakticky jakýkoliv tvar) nabídku všemožných
originálních designů. Akrylátové vany mají výborné tepelně izolační vlastnosti.
Do akrylátu lze snadno vtat, tudíž umožňuje snadnou instalaci baterií, madel,
podhlavníků, a dalšího vanového příslušenství. Ovšem dávejte pozor na čistící
písky a pasty, které povrch porušují.
Litý mramor se vyznačuje především barevnou stálostí, je velmi odolný proti
poškrábání, teplotě a umožňuje neomezené možnosti tvarování van od
rohových až po oválné či kruhové.
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Máte dotazy?
Telefonujte: +420 736 485 223
Pište info@koupelnaprotebe.cz
navštivte náš e-shop http://www.koupelnaprotebe.cz
Rádi vyslechneme vaše přání
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