
REALIZACE KOUPELNY V NOVĚ
POSTAVENÉM RODINNÉM DOMĚ

WWW.ELEMENTS-CZ.CZ



Ivana a Roman Havlíčkovi žijí v paneláku na menším městě, 
ale aktuálně staví rodinný dům, kde budou blíže přírodě 
a klidnému životu. V  paneláku mají malou koupelnu bez 
vany, která jim aktuálně nevyhovuje kvůli ročnímu mimin-
ku skrze koupání. Zároveň chtějí, aby byla jejich koupelna 
bezpečná pro děti a pohodlná pro každodenní užívání. 
Zkrátka, aby se v ní cítili dobře a měli dostatek prostoru.

Velikost a dispozice koupelny: 2,5 x 3,7 m s jedním oknem
Rozpočet koupelny: 180 000 Kč

Požadované produkty koupelny:

• umyvadlo se skříňkou
• sprchový kout Walk-in
• klasická vana pro každodenní koupání
• WC
• žebřík pro sušení ručníků a osušek
• větší skříňka pro uložení kosmetiky a čisticích pro-

středků
• dostatečně velké zrcadlo

Ceny jsou orientační dle aktuálního ceníku bez DPH.



1.) GEBERIT Smyle Square umyvadlo 120 cm, bílé      2.) 548816 GEBERIT Smyle Square skříňka pod umyvadlo 118,4 cm, dekor ořech     3.) 499712 GLOW LED-A zrcadlo 120 x 
70 cm s integrovaným podsvícením, bez vypínače, studená bílá      4.) 420018  VIGOUR White baterie umyvadlová, páková stojánková      5.) 504054 VIGOUR Derby klozet  
závěsný, bez splachovacího kruhu      6.) 454043 CONEL Tees tlačítko ovládací hranaté      7.) 504056 VIGOUR Derby sedátko duraplast, ke klozetu      8.) 504153 VIGOUR 
White New baterie páková podomítková s přepínačem      9.) 383416 VIGOUR Individual sprcha s 1 funkcí      10.) 504153 VIGOUR White New baterie páková podomít-
ková      11.) 545054 CITY STONE dlažba 60 x 60 cm      12.) 545055 CITY STONE dlažba natural 60 x 60 cm      13.) 606084 VIGOUR INDIVIDUAL stěna boční, samostatně 
stojící 130 x 200 cm     14.) 577979 POLYSAN Viva R Monolith vana 170 x 75 x 60 cm včetně nožiček, pravá     15.) 548275 ZEHNDER Kazeane 600x1017, černá matná

Při realizaci této koupelny byly použity produkty:
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Při realizaci koupelny, která má budget do 180 000,- je nejvhod-
nější kombinací výrobků série výrobce Vigour. Za velmi příznivou 
cenu nabízí velké množství různých designových produktů od 
keramiky po koupelnové skříňky. Díky tomu k nim lze vybrat zbo-
ží od známých značkových výrobců nebo vybrat dražší obklad, 
který skvěle doplní a rozjasní interiér koupelny. 

Velkou výhodou je široký sortiment, ze kterého si vybere sku-
tečně každý, ať je jeho představa jakákoliv. Pomocí 3D náhledu 
uvidíte koupelnu opět v jiných barvách a předčí Vaše očekávání.

Jaké produkty jsou pro realizaci koupelny nejlepší?

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.

Koupelnová studia najdete v Brně, Karlových Varech, Opavě, Praze, Táboře, Napajedlech, Ostravě, Strakonicích a Zlíně.


