
koupelnu
vašípro

Vybavujete si novou koupelnu, 
nebo se chystáte na rekonstrukci té stávající? 

U počátku výstavby či rekonstrukce vaší koupelny by měl být projektant, nebo architekt. 
On by měl vyslechnout vaše přání a ty přenést do koncepce koupelny. Ze zkušeností však víme, 

že takových případů bývá jako šafránu. Ve valné většině stojí koupelna stranou zájmu „velké stavby“
a řeší se za pochodu, což může ve finále znamenat nepříjemné kompromisy. A jaký je tedy ideální postup?

Důležité je neodkládat, neprokrastinovat, jak se dnes tomuto nešvaru moderně říká. 
V momentě, kdy máte na stole výkresy, nemeškejte a navštivte svoje koupelnové studio. 

A důvodů je hned několik.

PLÁNUJTE DOKUD JE ČAS
V zárodku stavby, rekonstrukce je čas uspořádat koupelnu podle 
přání a vyhnout se nepříjemnému bourání, nebo přistupování 
na kompromis. Přejete si v koupelně vanu i sprchový kout, 
ale projekt vaše přání nezohlednil? Stačí posunout příčku, 
zmenšit nepatrně šatnu a přání je realitou. Nezapomněli jste na niku 
ve sprchovém koutu? Přidejme ke stávající příčce obezdívku 
a vaše šampony budou elegantně skryty. 

NEPŘISTUPUJTE NA POLOVIČATÁ ŘEŠENÍ
Nepodlehněte tlaku stavby, nebo řemeslníka a slovo „nejde to“ 
zmačkejte a hoďte do koše. Přišli jste do koupelnového studia včas 
a projekt lze ještě změnit. 

BUĎTE PŘESNÍ
I to si ve fázi přípravy můžete dovolit. Včasným rozvržením prvků 
v koupelně a výběrem obkladů, dlažeb můžete mít vše tzv. na osu. 
Jde o detail, který dělá celek. Co je platné, mít nádherné obklady, 
když jsou špatně položené. Mluvíme o spárořezu. O návrhu, 
který respektuje návaznost osy výrobku a spáry obkladu, 
stejně, jako případnou probíhající spáru na obkladu i dlažbě.



BAREVNÁ ZEMITOST
Pestrost, dobrá nálada a útulnost. Tak lze charakterizovat tuto koupelnu, která doslova inspiruje. 
Při použití výrazných prvků, jako v tomto případě sytě modré a patchworku, je třeba pečlivě vyvažovat 
barvy a hmoty. Proto jsme obložili pouze část stěn a zbytek ponechali v neutrální bílé omítce 
a vše utlumili dlažbou v imitaci dřeva. Odlehčení jsme dosáhli i použitím prostorové vany. 
Kromě modré a patchworku na sebe strhávají pozornost i černé armatury a doplňky. Trend posledních let.

KLASIKA V MODERNÍM HÁVU
Koupelen obložených imitací mramoru je nespočet. My jsme se snažili tento tradiční materiál obléci 
do moderní hávu. Nosné prvky jsou dva. Velkoformátové obklady o velikosti 3×1m a prostorové zařizovací 
předměty podtržené černými armaturami. Snahou je jednoduchost a „hladkost” stěn. I proto je skříňka 
vsazena do obkladu a obložena tak, aby na první pohled splývala se stěnou. Podlaha je protipólem 
mramoru. Industriální dlažba se silným „poškábaným povrchem” působí skvělý kontrast s noblesním 
mramorem. Umyvadlo a vana, jako by levitovaly v prostoru.

VELKORYSÉ POJETÍ PROSTORU
Velkoryse pojatá koupelna plná netradičních řešení, vytvořená přímo na míru zákazníka. Prostor koupelny 
je rozdělen na tu běžnou, uživatelskou část(umyvadla) a na relaxační (sprcha a vana). Rozdělení je 
jak vizuální, tak i stavební. Relaxační zóna má zvýšenou podlahu o 10 cm a její podlaha je obložena 
imitací dřeva. Tím se vizuálně odlišuje od ostatní dlažby kamenného vzoru. Ten je použit i na zbytku 
stěn. Kombinace přírodních materiálů působí přívětivě a jemně. Dvě umyvadla jsou umístěna na desce 
z obkladu 60×120 cm v barvě stěny a pod nimi vyroben nábytek na míru. Za přizdívkou, na které jsou 
z jedné strany umyvadla je umístěn otevřený sprchový kout s podomítkovou sprchou a praktickými 
nikami ve stěně.

ARTY  I  MY SPACEDESIGN

Arty White Rett. 

29,5×90 cm RT
220105
1 350 Kč/m2

799 Kč/m2

Kyoto White Rett. 

29,5×90 cm RT
220107
1 350 Kč/m2

799 Kč/m2

Lenox White Rett. 

29,5×90 cm RT
220106
1 350 Kč/m2

799 Kč/m2

Comet White Rett. 

29,5×90 cm RT
220108
1 350 Kč/m2

799 Kč/m2

Cognac Rettificato  

14,7×89,6 cm RT    ESP 35RT 1 646 Kč/m2  699 Kč/m2

19,5×89,6 cm RT    ESP 32RT 1 646 Kč/m2  699 Kč/m2

Budoucí koupelna začíná u 3D návrhuTIP 1
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CARIBE DESIGN

Flow White

20×50 cm
PCAR11
980 Kč/m2

671 Kč/m2

Blue

20×50 cm
PCARO5
750 Kč/m2

671 Kč/m2

Flow Blue

20×50 cm
PCAR15
980 Kč/m2

671 Kč/m2

White

20×50 cm
PCARO1
750 Kč/m2

671 Kč/m2

Emerald

20×50 cm
PCARO6
750 Kč/m2

671 Kč/m2

Flow Emerald

20×50 cm
PCAR16
980 Kč/m2

671 Kč/m2

Sun

20×50 cm
PCARO8
750 Kč/m2

671 Kč/m2

Flow Sun

20×50 cm
PCAR18
980 Kč/m2

671 Kč/m2

STONES  I  CONCEPT DESIGN

Perla

30×90 cm RT
STSPP
980 Kč/m2

699 Kč/m2

Marfil

30×90 cm RT
STSBM
980 Kč/m2

699 Kč/m2

Perla Rlv decor

30×90 cm RT
STSPP
980 Kč/m2

699 Kč/m2

Marfil Rlv decor

30×90 cm RT
STSBM
980 Kč/m2

699 Kč/m2

White 

30×60 cm RT     
MW-3530 
749 Kč/m2 
549 Kč/m2

60×60 cm RT    
MW-3560
780 Kč/m2

599 Kč/m2

Beige 

30×60 cm RT    
MB-3530 
749 Kč/m2 
549 Kč/m2

 
60×60 cm RT
MB-3560
780 Kč/m2

599 Kč/m2 3



MADISON

MARBLEDESIGN

White Shine
35×100 cm RT
MRW100
1 230 Kč/m2

Beige Shine
35×100 cm RT
MRB100
1 230 Kč/m2

Tortora Shine
35×100 cm RT
MRR100
1 230 Kč/m2

Beige Polished 

30×60 cm RT
MRB295 
1 329 Kč/m2

60×60 cm RT
MRB592 
1 329 Kč/m2

Tortora Polished 

30×60 cm RT
MRR295
1 329 Kč/m2

60×60 cm RT
MRR592
1 329 Kč/m2

Noce

59,5×119,2 cm RT
218565
999 Kč/m2

59,5×59,5 cm RT
218157
699 Kč/m2

Bone

59,5×119,2 cm RT
218568
999 Kč/m2

59,5×59,5 cm RT
218160
699 Kč/m2

Grafito

59,5×119,2 cm RT
218566
999 Kč/m2

59,5×59,5 cm RT
218158
699 Kč/m2

Argent

59,5×119,2 cm RT
218567
999 Kč/m2

59,5×59,5 cm RT
218159
699 Kč/m24



BLOOM

Beige

80×160 cm RT
fOXC
1 814 Kč/m2

Brown

80×160 cm RT
fOXE
1 814 Kč/m2

Blue

80×160 cm RT
fOXD
1 814 Kč/m2

Dekor Star

80×160 cm RT
fOXM
1 966 Kč/m2

Dekor Print

80×160 cm RT
fOXJ
1 966 Kč/m2

Použití dekorů v koupelně TIP 2

Při úvahách o budoucí koupelně hraje vždy prim její barevná kombinace. Volba odstínu, barvy a textury. To vše je ryze individuální záležitost, ale i ta má své trendy. Módě nepodléhají jen oděvy, ale řídí se jí i vývojáři 
a designéři výrobců dlažeb a obkladů. Pochopitelně v přeneseném slova smyslu. Směr kudy se bude ubírat design, každoročně udává prestižní veletrh Cersaie v italské Bologni.

DEKORY OBKLADŮ PŘIPOMÍNAJÍCÍ TAPETY
Výrobci vsází na obklady, které se svou tiskovou kvalitou blíží obrazu. Velké vzory mnoha témat se budou 
kombinovat se strohými a jednoduchými obklady, tak, aby vyzněl akcent dominantního dekoru. 
S touto novinkou přišel i Novaball v sérii Touché. Je pravdou, že tento trend je pro odvážné a vyplatí se 
držet pravidla: Všeho s mírou. Vyberte si jednu dominantní stěnu koupelny, nebo obýváku a tam popusťte 
uzdu fantazii. Na zbylé plochy aplikujte jednoduché a méně výrazné obklady.

KOMBINACE FORMÁTŮ A DEKORŮ
To, co bylo dříve nemožné, je nyní trendy. Nejen, že se kombinují různé formáty obkladů, dlažeb, ale 
i různé série. Vedle kamenného obkladu 60×120 cm se objeví výrazný mramor v sousedství s mozaikou, 
nebo dekorem. Fantazii se nekladou meze. Italský výrobce FAP a jeho série Pareti, je toho příkladem.

TEPLÉ TÓNY BAREV
Strohé a chladné tóny šedi či cementu výrobci doplnili zemitými barvami, jako jsou hořčicová,  
modrá nebo bordo.  Krásným příkladem je Mirage série Lemmy, která se vyznačuje industriálním 
vzhledem díky „poškrábanému“ povrchu a paletě šedých a černých barev. Vložením teplého odstínu 
Pumpkin se celý výraz zásadně zjemní, ale osobitost zůstává.
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Nápady na neotřelou koupelnuTIP 3

Každý toužíme mít výjimečnou koupelnu, odlišit se, jít svojí cestou. Mnohdy nad touto myšlenkou zlomíme hůl už v zárodku, kdy se nám nedaří zhmotnit naše přání. V té chvíli je nejlepší přenechat práci odborníkům 
a spolehnout se na jejich zkušenosti a kreativitu.

JEDNODUCHOST 
A NADČASOVOST
Nepodléhejte trendům, 
braňte se módním výstřelkům 
a vaše koupelna bude 
krásná i za dvacet let. 
Jen si vzpomeňte na ty 
experimenty s listelami 
a divokými dekory na stěně, 
nebo pokládku dlažby na koso.  
Inspiraci můžete hledat u FAP, 
série Roma.

PRACUJTE 
S HMOTOU
Využijte tloušťky stěn 
a „vnořte“ do nich odkládací 
niky. U vany i ve sprchovém 
koutu. Využijte přizdívky 
za toaletou a prodlužte ji 
i za umyvadlo. Vznikne tak 
krásná odkládací plocha.

ROZLOŽTE 
JEDNOTLIVÉ 
KOMPONENTY 
NETRADIČNĚ
Nemusí všechny výrobky 
viset na obvodové zdi. 
„Roztancujte“ svoji koupelnu. 
Vytvořte prostorovou přizdívku 
a za ní schovejte sprchový 
kout. Oddělte wellnes zónu 
jinou dlažbou, nebo zvýšenou 
podlahou.

PŘEMÝŠLEJTE 
O CELKU
Nenechte si vnutit myšlenku, 
že koupelna má být celá 
obložená. Naopak! Nechte 
„dýchat“ stěny, na kterých 
nejsou výrobky tím, že je 
neobložíte. Obklad zastoupí 
omyvatelná malba, jejíž barvu 
si můžete kdykoli změnit a mít 
tak pokaždé jinou koupelnu. 
Nebo vpuste do prostoru 
koupelny výrazný prvek tapety.

DÉCO  I  EICHE

Light 
Beige Mix

DEC 472K
1 204 Kč/m2

Cementine Mix

DEC 272K
1 204 Kč/m2

Landhaus

20×120 cm RT ECH 41RT 16×160 cm RT ECH 44RT
30×120 cm RT ECH 43RT 26×160 cm RT ECH 46RT
2 188 Kč/m2    2 577 Kč/m2

899 Kč/m2  1 099 Kč/m2 

Natur

20×120 cm RT ECH 31RT 16×160 cm RT ECH 34RT
30×120 cm RT ECH 33RT 26×160 cm RT ECH 36RT
2 188 Kč/m2    2 577 Kč/m2

899 Kč/m2  1 099 Kč/m26



REVERSO 1

ARTWOOD

Beige Naturale
60×120 cm RT
RV622R
1 509 Kč/m2

Beige Patinato
60×120 cm RT
RV622PR
1 890 Kč/m2

Noce Naturale
60×120 cm RT
RV628R
1 509 Kč/m2

Noce Patinato
60×120 cm RT
RV628PR
1 890 Kč/m2

Noce Naturale
60×60 cm RT
RV608R
1 128 Kč/m2

Noce Patinato
60×60 cm RT
RV608PR
1 509 Kč/m2

Beige Naturale
60×60 cm RT
RV602R
1 128 Kč/m2

Beige Patinato
60×60 cm RT
RV602PR
1 509 Kč/m2

Malt 
 
30×120 cm RT 
AWD 33RT
899 Kč/m2

 
20×120 cm RT
AWD 31RT
899 Kč/m2

Honey
 
30×120 cm RT 
AWD 43RT
899 Kč/m2

 
20×120 cm RT
AWD 41RT
899 Kč/m2

Cherry
 
30×120 cm RT 
AWD 53RT
899 Kč/m2

 
20×120 cm RT
AWD 51RT
899 Kč/m2

Wengé
 
30×120 cm RT 
AWD 63RT
899 Kč/m2

 
20×120 cm RT
AWD 61RT
899 Kč/m2

7



LEMMY

Nimbus LY02

60×120 cm RT 
UQ04
1 471 Kč/m2

60×60 cm RT
UP95
1 318 Kč/m2

Pumpkin LY08

60×120 cm RT 
UQ11
1 509 Kč/m2

60×60 cm RT
UQ02
1 356 Kč/m2

Viridium LY06

60×120 cm RT 
UQ08
1 509 Kč/m2

60×60 cm RT
UP99
1 356 Kč/m2

NEWDECO
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WANDERLUST

Výhody velkoformátových obkladů a dlažeb TIP 4

Pod pojmem velkoformátové obklady si každý z nás představí něco jiného. Pro někoho je velikost 60×60 cm tak akorát, jiný se pozastaví nad rozměrem 60×120 cm, ale všichni nevěřícně kroutí hlavou u velikosti 
100×300 cm a navíc o tloušťce pouhých 6mm.

A jaké jsou výhody velkoformátových materiálů:
 Plochy s minimem spár
 Přizpůsobení si formátu 3×1m jednoduchým 

řezem, dle potřeb prostoru, tzv. na míru

 Aplikace na podlahy i stěny s návaznou spárou
 Použití v prostředí se zvýšenými nároky na 

antibakteriální vlastnosti: operační sály, ordinace

 Široká škála možností použití i mimo koupelnu. 
 Desky stolů či koupelnových skříněk, dvířka  

a pracovní deska u kuchyní, bazény

 Nabídka designů je opravdu široká, 
 od mramorů, přes cementové stěrky, kámen 
 až po „rezavé plechy“.

Před šesti léty byl velkoformát na našem trhu popelkou a koupelnová studia šířila osvětu mezi koncovými klienty a architekty. Dnes už je situace jiná. Materiál se využívá v širokém měřítku a díky svým nesporným 
výhodám si našel místo na trhu.
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Inspirace koupelny v elegantní tmavé barvěTIP 5

Tmavé a syté barvy dlažeb, obkladů má ve svém portfoliu téměř každý výrobce, ale podle dostupných statistik jsou právě tyto prodejné jen minimálně. Proč tomu tak je? A jaká pravidla platí při jejich aplikaci? 
Opravdu je tmavá barva jen pro odvážné?

Pokud jste našli odvahu a překonali Rubikon, ocitáte se před samotným výběrem materiálu. Eleganci uni černé, nebo sytě šedé 
barvě dodává matný povrch a případná kombinace s imitací dřeva může vše zjemnit.

Pro ty, kteří milují, syrovost jsou na trhu výrobky, které svým vzhledem a 
povrchem budí silné emoce. Prvním z nich je Mirage Lemmy v odstínu King 
s povrchem připomínajícím poškrábaný beton a velikostí dlaždice až 120×278 cm.

Každý, kdo se chystá k rekonstrukci, nebo stavbě koupelny se nejprve inspiruje v live stylových časopisech, nebo na internetu, kde se to jen hemží nápady. U mnoha z nich jsou použity černé, sytě šedé odstíny a nám 
je v tom okamžiku jasno. Tuhle tmavou koupelnu chci! S touto představou odchází zákazník do koupelnového studia, kde se láme chleba. Není to moc tmavé? Jak je to s úklidem? To jsou první dotazy, které rychle 
vyselektují ty odvážné od opatrných. „Statečných“ zůstává jen hrstka. Trochu jiné je to v případě, kdy se klient svěří do rukou architekta, nebo designéra, který za něho překoná obavu a ten rozhodující krok učiní  
za něj. Černá barva se symbolem luxusu, elegance a mystiky.

NORGESTONE

Taupe

60×120 cm RT 
NST 42RT
1 910 Kč/m2

899 Kč/m2

30×120 cm RT
NST 43RT
1 230 Kč/m2

60×60 cm RT
NST 40RT
1 771 Kč/m2

699 Kč/m2

Light Grey

60×120 cm RT 
NST 12RT

1 910 Kč/m2

899 Kč/m2

30×120 cm RT
NST 13RT

1 993 Kč/m2

968 Kč/m2

60×60 cm RT
NST 10RT

1 771 Kč/m2

699 Kč/m210



FORGE OXY  I  FORGE METAL

Alluminio

60×120 cm RT 
FRG 12RT
2 049 Kč/m2

910 Kč/m2

60×60 cm RT
FRG 10RT
1 771 Kč/m2

699 Kč/m2

Bronzo

60×120 cm RT 
FRG 62RT
2 049 Kč/m2

910 Kč/m2

60×60 cm RT
FRG 60RT
1 771 Kč/m2

699 Kč/m2

Stream

Bianco

60×120 cm RT 
FRY 82RT
1 910 Kč/m2

799 Kč/m2

Bianco

60×60 cm RT
FRY 80RT
1 771 Kč/m2

599 Kč/m2

Bianco

30×60 cm RT
FRY 86RT
1 396 Kč/m2

599 Kč/m2

Grigio Chiaro

60×120 cm RT 
FRY 12RT
1 910 Kč/m2

799 Kč/m2

Grigio Chiaro

60×60 cm RT
FRY 10RT
1 771 Kč/m2

599 Kč/m2

Grigio Chiaro

30×60 cm RT
FRY 16RT
1 396 Kč/m2

599 Kč/m2

Metal Mix

NARCISO

Perla

60×120 cm RT LUC
EGQK
1 989 Kč/m2

60×60 cm RT NAT
EHGU
1 234 Kč/m2

Zaffiro

60×120 cm RT LUC
EGSA
1 989 Kč/m2

60×60 cm RT NAT
EHGX
1 234 Kč/m2

Zaffiro Frammenti

60×120 cm RT LUC
EGSS
2 073Kč/m2 11



MATERIA

Kam se ubírá vybavení koupelenTIP 6

Být trendy neplatí jen v módě, ale i o dalších oborech. Nikdo si nechce pořídit věc, o které se šušká, že je out, nemoderní. Každý z nás si vzpomene na tzv. podnikatelské 
baroko, stavby z přelomu století, které byly až za hranicí kýče, nebo opulentní koupelny z obkladů imitace mramoru a výraznými listely s dekorem faraona. Vzpomínáte? 
Teď se nad tím vším pousmíváme, ale v té době to bylo trendy. A jsme obloukem zpět. Nepodléhejme momentálním náladám, snažme se vybírat s přesahem času, 
představit si, jak bude koupelna vypadat za deset, patnáct let, nechme si odstup.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Rosso

30×30 cm
MAT 630N
599 Kč/m2

15×30 cm
MAT 615N
599 Kč/m2

15×15 cm
MAT 610N
599 Kč/m2

Blue

30×30 cm
MAT 230N
599 Kč/m2

15×30 cm
MAT 215N
599 Kč/m2

15×15 cm
MAT 210N
599 Kč/m2

Decoro Patch
Mix Cold

30×30 cm
MAT D94N
599 Kč/m2

Decoro Patch
Mix Warm

30×30 cm
MAT D64N
599 Kč/m2
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