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SBOHEM

K radikální proměně
je někdy zapotřebí
změna dispozice,
která neubere nic z
dosavadního komfortu
ZUZANA BERNASOVSKÁ

ERIKO

Na Vysočině jsme zmenšovali
šatnu ve prospěch koupelny.

PŘED PROMĚNOU
Barevné ladění obkladů navozovalo v
koupelně mladé rodiny potemnělý duch
80. let. Systém několika vyzděných polic
nenabízel tolik odkládacích ploch, kolik by
bylo potřeba, zato však tříštil celý prostor.
Chyběla zde komfortnější vana, podlahové
topení, skříňky a především sprchový kout,
neboť ve výklenku byla toaleta.

Teď je zde místo na sprchový
kout, rohovou vanu i eleganci.
TEXT ROSTISLAV ZEMAN | FOTO PAVEL BÍLEK

Foto: Pavel Bílek

podpory, 170 x 105 cm, 14 890 Kč, krycí panel
a panelkit Rosa II 170 L, 4800 Kč, odtokový
komplet s přepadem, chrom, 885 Kč, madlo
Rosa II nerez L, 1680 Kč, vše Ravak
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PO PROMĚNĚ
Martina Petráková ma radost ze
svěží atmosféry, kterou v koupelně
navozují nové obklady z řady
Combi. K modernímu dvojumyvadlu
se designérce vešla i velká úložná
skříňka, takže koupelna teď není
zahlcená věcmi a o to víc v ní vyniká
omezený počet vybraných doplňků.
Vzdušnost vysněného sprchového
koutu umocňují dveře z čirého skla.

TATO FOTKA
Koupelnová skříňka
Godmorgon, 120 cm,
8990 Kč, dvojité
umyvadlo Odensvik a
baterie Dal Skar, 5490 a
1990 Kč, vše Ikea, obklad
Combi Otep, pro celou
koupelnu 40 000 Kč,
ozdobný obklad Combi,
2199 Kč/ks, vše Rako;
sprchové dveře GSD2
- 100 A – L , 9100 Kč a
G Set - 100 L, 10 540 Kč,
vana Rosa II 170 L vč.
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PALETA
Eleganci s nádechem
luxusu vneslo do
koupelny dostatečné
množství bílé barvy,
kterou doplňují obklady
tmavě hnědých odstínů a
jemně béžová dlažba

NÁKUPNÍ KOŠÍK

TATO FOTKA
Sprchová baterie
Grohe, Siko koupelny,
4740 Kč; vana Rosa II
170 L vč. podpory, 170
x 105 cm, 14 890 Kč,
krycí panel a panelkit
Rosa II 170 L, 4800 Kč,
odtokový komplet
s přepadem, chrom,
885 Kč, madlo Rosa
II nerez L, 1680 Kč,

vše Ravak; závěsná
toaleta, 1890 Kč,
sedátko na toaletu,
2840 Kč, vše Vitra;
dlažba Combi, Rako,
499 Kč/ks; rohož,
3900 Kč, sprchová
náplň a balzám na
ruce, 507 a 477 Kč, vše
Absorb; bodová světla
Blixt, Ikea, 349 Kč/3ks;
obklad Combi Otep,

sdfasdfasdráce
obkladfasdfaanita
tedfasdfasdfasil
dfasdfasdftek
celkem

11 111 Kč
11 111 Kč
11 111 Kč
11 111 Kč
111 111 Kč

dsdfasdfsňky
celkem

11 1111 Kč
111 111 Kč

FOTKA VPRAVO
Radiátor Optima,
chrom, 11 230 x
450 mm, 7490 Kč,
vana Rosa II 170 L vč.
podpory, 170 x 105
cm, 14 890 Kč, krycí
panel a panelkit Rosa
II 170 L, 4800 Kč,
odtokový komplet
s přepadem, chrom,
885 Kč, madlo Rosa

pro celou koupelnu 40 000 Kč, ozdobný obklad
Combi, 2199 Kč/ks, vše Rako;
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Foto: Pavel Bílek
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II nerez L, 1680 Kč, vše Ravak; FOTKA DOLE
květináč Mandel, Ikea, 149 Kč; ručník, Home
Art, 249 Kč

S Martinou Petrákovou z obce Šmolovy u Havlíčkova Brodu coby vítězkou naší soutěže jsme vás seznámili v červencovém čísle. Dnes mají Martina, její partner Michal Tůma a
jejich dvě děti koupelnu, o jaké se jim ještě na začátku léta
ani nezdálo. „Během proměny mě ale nejednou napadlo, že
místo výhry by mi byla milejší čistá hlava někde u moře...,“
svěřuje se Martina. V původní koupelně ji nejvíc trápil
chybějící sprchový kout, nedostatek úložného prostoru a
hlavně starosvětsky působící obklady Erika. Už při předávání výherního certiﬁkátu se naše
interiérová designérka Zuzana
Bernasovská dohodla s Martinou na tom, že bude zapotřebí
o cca 30 cm posunout příčku
sousední šatny, aby se koupelna mohla náležitě nadechnout.
„U šatny byla rezerva, ze které
se dal potřebný prostor vzít,
aniž by jí to jakkoliv ubralo
na funkčnosti,“ říká Zuzka. Z
jí dodaných návrhů na novou
dispozici a tvář koupelny
si Martina s partnerem
www.mariannebydleni.cz říjen 2009
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JAK NA TO
Počítáte-li v koupelně se stavebními zásahy,
musíte vědět přesně, kde co bude umístěné.
Nesoulad v šířce obkladů můžete řešit buď
jejich zabroušením, nebo instalací beze spár.
Bílá barva, velké zrcadlo i skleněné plochy
koupelnu opticky zvětší. Aby však nepůsobila
ploše a nudně, dopřejte jí dekorativní prvky.

Díky úložné ploše
mohou v prostoru
náležitě vyznít jen
věci, které na to mají

TATO FOTKA
Koupelnová skříňka
Godmorgon, 120 cm,
8990 Kč, dvojité
umyvadlo Odensvik

a baterie Dal Skar,
5490 a 1990 Kč,
zrcadlo, 699 Kč, vše
Ikea FOTO VPRAVO
Sprchový dveře

GSD2 - 100 A – L,
9100 Kč, G Set - 100
L, 10 540 Kč, vše
Ravak; Koupelnové
svítidlo Skepp, Ikea,

PŘED

1990 Kč
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Foto: Pavel Bílek

nakonec vybrala variantu, která v případě nabídky od ﬁrmy
Rako zahrnovala jemně béžovou dlažbu z řady Deﬁle a k
ní tmavě hnědé obklady z nejnovější řady Combi s bílými
listelami a dlaždičkami. Combi je vlastně taky dlažba s
jemným vroubkováním, ale Zuzka přišla s nápadem, že by
dobře fungovala i jako obklad.
„Na jejím návrhu na sebe
přesně navozovaly spáry bílých
dlaždic a hnědých obkladů.
Jenže u nás se chtěl obkladač
pustit do práce a v tu chvíli
se ukázalo, že bílé dlaždičky
jsou o něco širší než hnědé,“
líčí Martina jedno z několika
úskalí proměny. Problém se
podařilo vyřešit docela snadno
– bílé obklady jsou prostě
instalovány beze spár. Místo
dvou starých samostatných

ŘEKLA O PROMĚNĚ
Martina Petráková „Koupelna
je krásná, ale stála nás i hodně
nervů, takže se z ní ještě
nedokážu naplno radovat.
Spousta drobností totiž nevyšla
na první dobrou, a tak jsme se
všelijak zasekávali, což je pro
ženu se dvěma malými dětmi a
s partnerem na cestách výdycky
o nervy. Chci poděkovat zedníku
Romanu Fikarovi – svým skvělým
přístupem nám pomohl vyřešit
mnohé z technických problémů.“
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FOTKA VLEVO Stojící
toaleta a sedátko na
toaletu, 1890 a 890
Kč, vše Vitra; obklad
Combi Otep, pro celou
koupelnu a toaletu,
40 000 Kč, ozdobný
obklad Combi, 2199
Kč/ks, vše Rako; košík
Asunden, Ikea, 149 Kč

ŘEKLA O PROMĚNĚ
Zuzana Bernasovská
„Martina mi už cestou z předání
výherního certiﬁkátu volala, že
má domluvené řemeslníky. Což
bylo Na mé návrhy pak ale
trochu čekali, neboť jsem musela
dokončit jinou, už rozdělanou
práci. K nesrovnalostem např. při
instalaci vany nebo sprchového
koutu došlo i proto, že řemeslníci
se s novinkovými produkty od
sponzorů soutěže setkali poprvé a
neměli v práci s nimi zkušenosti.“

Nejnovější vany,
jako je tato
Rosa II 170 L
z Ravaku, už
nemusí být nutně
obložené např.
mozaikou. K vaně
je totiž dodáván
panelkit Rosa II
170 L. Speciální

Zuzka
vybrala ladící
doplňky
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VIZUALIZACE OBKLADŮ
Společnost Rako vítězům soutěže dodala nejenom veškeré
keramické obklady a dlažbu, ale zároveň umožnila zvizualizovat
několikero návrhů naší interiérové designérky tak, aby si je klienti
dokázali lépe představit v konečné podobě, jakoby po instalaci.
Tuhle službu vám dnes zavedená koupelnová studia poskytnou
vcelku běžně, obvykle však za ni zaplatíte až několik tisíc korun,
které vám však nakonec mohou odečíst z celkové útraty za zboží.

INZERCE

Foto: Pavel Bílek

PŘED
umyvadel je teď v koupelně kompaktní pult s dvojumyvadlem a s velkou skříňkou se čtyřmi zásuvkami. Do
výklenku u okna si vítězové soutěže vybrali skvěle vypadající
a hlavně 100 cm široký sprchový kout od ﬁrmy Ravak.
Aby se sem ovšem vešel, musel partner Martiny vybourat
kus cihlového zdiva. Posunutí příčky směrem do šatny
vytvořilo v koupelně dost místa na to, aby se sem vešlo
žebříkové topení, závěsná toaleta Vitra včetně zapuštěného
splachovacího systému Geberit i nejnovější model vany,
který rovněž dodal Ravak. „V původním návrhu byla vana
s délkou 150 cm. Jenže já i
partner jsme vyšších postav,
takže teď máme vanu, která
je fantastická, protože i díky
přednímu panelu vypadá
dobře a na délku má 170 cm,“
pochvaluje si Martina. Toaleta
je teď sice na exponovaném
místě u dveří do koupelny, ale
to jí neubírá na funkčnosti,
neboť druhý záchod v malé
sousední místnosti, proměněný v obdobném stylu, dopřává
naprostou diskrétnost.

panel z plastu,
který ovšem na
pohled plastově
vůbec nevypadá,
umocňuje čisté a
kompaktní linie
vany. V případě
potřeby umožní i
snadný přístup k
sifonu.

