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REALIZACE DESIGNOVÉ KOUPELNY 
V LUXUSNÍ PROSTORNÉ VILE



Jiří a Veronika Zlámalovi jsou oba podnikatelé, kteří milují 
originální a designová řešení. Proto se rozhodli do této po-
doby proměnit i svou velkou a prostornou koupelnu. Jejich 
snem je samostatně stojící vana, designová světla, umy-
vadla na desku s originálním zrcadlem a propojení nezvyk-
lých materiálů a barev baterií a obkladů. Zkrátka, aby jejich 
koupelna zaujala na první pohled a byla originální. Cena 
v tomto případě nehraje tolik roli.

Velikost a dispozice koupelny: 4 x 2,5 m
Rozpočet koupelny: 380 000 Kč

Požadované produkty koupelny:

• umyvadla na desku ve 2 ks
• sprchový kout Walk in
• samostatné WC Geberit na ovládání
• originální zrcadlo
• skříňka pro uložení kosmetiky a čisticích prostředků
• designové baterie 
• žebřík pro sušení ručníků a osušek

Ceny jsou orientační dle aktuálního ceníku bez DPH.



1.) 592367 RAK CERAMICS skříňka závěsná 80 cm, pod desku      2.) 562442 CATALANO Velis umyvadlo 60 x 42 cm, bíléá       3.) 600947 AROWANA zrcadlo v rámu  
60 x 80 cm, černý mat      4.)  GESSI Via Manzoni podomítkové umyvadlové těleso, černá      5.) 595560 ZEHNDER Forma Asym těleso otopné 1681 x 596 mm, pravé      
6.) 583320 RAK CERAMICS Calacatta Africa dlažba white natural, 60 x 120 cm      7.) 585890 RAK CERAMICS pracovní deska pro nábytek 161 x 46 cm      8.) GESSI Em-
porio sprchový set, černá mat      9.) 546925 ALCA PLAST rošt odtokový, délka 105 cm, černá mat      10.) 546929 ALCA PLAST žlab podlahový s okrajem pro perforovaný 
rošt, délka 105 cm      11.) 565594 LEA CERAMICHE Anthology 04 obklad gray natural,  60 x 120 cm      12.) GESSI Emporio těleso pro vanovou baterii + GESSI Via 
Manzoni externí část vanové baterie do podlahy       13.) 535273 POLYSAN Reduta vana volně stojící,  170 x 80 x 46 cm, černobílá

Při realizaci této koupelny byly použity produkty:
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Luxusní koupelny jsou skutečným klenotem větších domů a vil, pokud zvolíte vhodné produkty a doplňky. Při výběru doporučuje-
me začít především obklady a dlažbou. Stále oblíbeným motivem obkladů je imitace mramoru, která dokáže s prostorem skuteč-
né divy. Velkou parádu udělají především ve větších formátech, kde skutečně vynikne celkový motiv a barevné zpracování.  I přes 
velké množství barevných kombinací ve většině případů vedou světlejší odstíny, které se dají kombinovat s bateriemi, nábytkem 
a dalšími prvky koupelny.

Luxusní dojem umocní také správný výběr koupelnové keramiky. V tomto případě vypadají velmi efektně v klasické bílé barvě 
stvořená kulatá umyvadla na desku s matnými černými bateriemi a ovládacími páčkami. Co však zaručeně při vstupu do koupelny 
zaujme jako první je prostorná, černo-bílá samostatně stojící vana. Ta je skutečnou dominantou, umístěnou tak, aby si mohli ma-
jitelé při koupání ve vaně dopřát klidný pohled do zahrady prostřednictvím prostorného okna. Celkový dojem umocní i maličkosti 
jako jsou držáky na ručníky, kartáč pro WC nebo prostorné zrcadlo. 



Při realizaci takové koupelny, kde budget nehraje velkou roli, je 
potěšením pro naše koupelnové experty, kteří Vám pomáhají vizi 
přenést v realitu. Na trhu existuje velké množství produktů, kte-
ré k takové realizaci poslouží nejlépe. Při přípravě této koupelny 
byly primárně využity výrobky firem GESSI, Catalano a obklady od 
Rak Ceramics. Ty obsahují nejen klasickou bílou keramiku, ale 
také tu, která hraje všemi možnými barvami a tvary. 
A právě tady jsou tyto produkty radostí použít. Zcela promění Vaši 
koupelnu a udělají z něj místo, které oceníte nejen vy, ale i Vaše 
návštěva. Budete okouzleni.

Jaké produkty jsou pro realizaci koupelny nejlepší?
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1.) 600947 AROWANA zrcadlo v rámu 60 x 80 cm, černý mat      2.)  GESSI Via Manzoni podomítkové umyvadlové těleso, černá     3.) CATALANO Velis umývátko na 
desku, 42 x 42 cm, kulaté      4.) DŘEVOJAS deska umyvadlová, délka 100 cm      5.) 585136 CONEL Tay ovládací tlačítko, dvojité ovládání, matná černá      6.) 462844 
CATALANO SFERA závěsný klozet s oplachem newflush + 7.) CATALANO Sfera sedátko s funkcí soft-close       8.) 439771 CATALANO Sfera závěsný bidet 54 cm s otvorem 
pro baterii     9.) 583320 RAK CERAMICS Calacatta Africa dlažba white natural, 60 x 120 cm

Při realizaci samostatného WC byly použity produkty:
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Proč si vybrat koupelnu u Elements?

Najdete u nás širokou nabídku domácích i světových 
značek, klasiky i nadčasového designu, moderních  
a trendových stylů i ekonomicky dostupného řešení. 

Zakládáme si na osobním přístupu ke každému  
zákazníkovi, kterému šetříme čas, peníze i starosti.  
Poradíme, navrhneme a zařídíme realizaci projektu 
prostřednictvím našich partnerů.

Brno-Lesná
Koupelnové studio Elements

areál G-System spol. s r.o.
Dusíkova 900/3c

638 00 Brno – Lesná

Brno-Slatina
Koupelnové studio Elements

Areál Slatina (Roučka)
Tuřanka 115

627 00 Brno – Slatina

Napajedla
Koupelnové studio Elements

Budova GIENGER
Kvítkovická 1633

763 61 Napajedla (průmyslová zóna)

Zlín
Koupelnové studio Elements

Areál Svit, budova 64/2
Sedmdesátá ulice 7055

760 01 Zlín

Praha-Kunratice
Koupelnové studio Elements

U Rakovky 1254/20
148 00 Praha 4 – Kunratice

Strakonice
Koupelnové studio Elements

Písecká 1115
386 01 Strakonice

Tábor
Obchodní dům Dvořák

Třída 9. května 2886
390 02 Tábor

Opava
Koupelnové studio Elements

Hlavní 404/3a
747 70 Opava

Ostrava
Koupelnové studio Elements

Sokolská třída 1545/89
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Karlovy Vary
Koupelnové studio Elements

Mostecká 157
360 01 Otovice u Karlových Varů

Navštivte jeden z našich showroomů - těšíme se na vás!


