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Marie a Antonín Přikrylovi jsou starší manželský pár žijící 
v  panelovém domě. Vzhledem k  pokročilému věku chtějí 
předělat stávající nevyhovující koupelnu tak, aby jim umož-
nila snazší pohyb v  koupelně a poskytla jim podporu pře-
devším ve sprchovém koutě. Ten chtějí plně uzavíratelný  
a opatřený sedátkem pro stabilnější a bezpečnější pohyb. 
Ve své výbavě by pro zjednodušení ocenili také WC s funkcí 
bidetu.

Velikost a dispozice koupelny: 2,6 x 1,85 m bez okna
Rozpočet koupelny: 80 000 Kč

Požadované produkty koupelny:

• umyvadlo se skříňkou
• sprchový kout opatřený sedátkem
• WC s bidetovou sprškou
• zrcadlo
• skříňka pro uložení kosmetiky a čistících prostředků

Ceny jsou orientační dle aktuálního ceníku bez DPH.



1.) 564373 VIGOUR Clivia nábytkové umyvadlo 65 x 48 cm      2.) 571492  VIGOUR Clivia skříňka pod umyvadlo, dub Arlington      3.) 527625 Zrcadlo s LED osvět-
lením bez vypínače, rozměr 60 x 70 cm       4.) 549502 VIGOUR Clivia baterie umyvadlová páková stojánková     5.) 576752 VIGOUR Individual souprava sprchová 
s 3 funkční sprchou, tyč 90 cm      6.) 454043 TEES tlačítko ovládací hranaté, dvojité ovládání      7.) 553756 SAPHO AVVA sedátko k závěsnému WC s pomalým 
zavíráním, duroplast      8.) 549505 VIGOUR Clivia baterie sprchová nástěnná s pákou, rozteč 150 mm       9.) 592751 SAPHO Avva mísa klozetová závěsná Rimless, 
integrovaná baterie s bidetovou sprškou, bílá     10.) 528175 HÜPPE dveře posuvné 180 x 200 mm, 1 dílné s pevným segmentem, upevnění vlevo      11.) 
571494 VIGOUR Clivia skříňka vysoká oboustranná, dub Arlington      12.) 190217 TRINNITY otopné těleso KD22 600/1680/1277 W, žebříkové, rovné bílé      13.) 
538518 KEROS Mine obklad 25 x 40 cm, odstín beige      14.) 538520 KEROS Mine obklad 25 x 40 cm, dekor beige

Při realizaci této koupelny byly použity produkty:
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Tato koupelna je hodně specifická svými požadavky. Starší lidé 
hledají především pohodlí a jistý, bezpečný pohyb v koupelně. 
Ideální volbou jsou výrobky ze série Vigour Clivia, které jsou ne-
jen designově pěkné, ale i perfektně funkční a cenově dostupné. 
Pro starší osoby je skvělou volbou WC s funkcí bidetu, dostatečný 
prostor pro uložení všech prostředků tak, aby byly po ruce a hlav-
ně prostorný sprchový kout. 
Světlé obklady skvěle doplňují celkový dojem a dělají z koupelny 
příjemné místo, které je radost používat. 

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.


