PRO VÁŠ JEDINEČNÝ DOMOV ... INKEA S.R.O.

10 tipů pro perfektní interiér koupelny

Vybavení koupelny zabere oproti jiným místnostem mnohem více času. Čas
investovaný do pečlivého plánování se Vám ale mnohokrát vrátí. Jen tak se totiž vyhnete
problémům s průsakem vody, kluzké podlahy a špatného odvětrávání. Připravili jsme
pro Vás pár věcí, které je třeba zvážit před pořízením interiéru koupelny a ušetřit si tak
čas, nervy a peníze.
Přeji příjemné čtení
Roman Kolář, INKEA s.r.o.
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Tip 1: Pozor na vodoinstalaci
Častým problémem v interiérech koupelen je špatná vodoinstalace. Stává se, že
například zapnete sprchu a vidíte vodu prosakující, v horším případě přímo tekoucí ze
zdi.
Příčinou bývají prosakující trubky vodoinstalace, jejichž oprava může být velmi
nákladná. Instalatér musí odstranit dlaždice, aby se k vodoinstalaci dostal.
Ve fázi plánování se ujistěte, že Vaše trubky jsou dobře přístupné v případě nutnosti
oprav a že na Vašeho instalatéra v minulosti nebyly stížnosti.

Tip 2: Braňte se kluzké podlaze
Pro podlahy do koupelen se doporučuje použít materiál zabraňující uklouznutí. Lesklé
dlaždice a leštěné kameny mohou být kluzké a tak způsobit vážná zranění. Spíše než na
podlahu se lesklé dlaždice a kameny hodí na obklady zdí.
Na podlahy koupelen se doporučuje použít neglazované dlaždice, nebo dlaždice
s texturou. Na dřevěné podlaze také neuklouznete, navíc dřevo v koupelně je velice
atraktivním materiálem.
Nevýhodou může být jeho cena a také nutnost pravidelné údržby.

Tip 3: Zajistěte vhodnou ventilaci
Pokud se v koupelně nenachází vhodná ventilace, často dochází ke kondenzaci vlhkosti
na stěnách. To vytváří velice příhodné podmínky pro výskyt plísní. Pro prevenci plísní
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je vhodné, aby si do koupelny našlo cestu denní světlo a dále je nutné důkladně větrat.
Pokud je to možné, v teplém období nechávejte okna často otevřená a v zimě používejte
ventilaci.

Tip 4: Vyřešte úložné prostory
Zamyslete se, kam uložíte věci jako jsou ručníky, šampóny, mýdla, čistící prostředky
atd. Možná na tyto věci máte zvláštní místnost.
Vestavěná skříň ale Vaší koupelně může snadno přidat na hodnotě a zároveň do sebe
pojmout umyvadlo, zrcadlo i potřebné úložné prostory.
Vystavení Vašich překrásných parfémů a dekorativních prvků učiní Vaší koupelnu
skutečně elegantním prostorem.

Tip 5: Nezapomeňte na vhodné prvky osvětlení
Správně navržená koupelna v sobě obsahuje prvky přirozeného i umělého osvětlení.
Příjemný a funkční design koupelny vyžaduje osvětlení na vhodných místech.
Přirozené osvětlení pomáhá udržovat Vaši koupelnu bez přebytečné vlhkosti, zatímco
díky umělému světlu se v koupelně vyznáte i v noci.
Nejpoužívanější svítidla v koupelně jsou halogenové zářivky, ale moderní koupelny se
neobejdou bez fluorescenčních pásek zafrézovaných do vestavěné skříně. Zatímco pro
osvětlení vany stačí rozptýlené světlo, zrcadlo vyžaduje vlastní osvětlení.
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Tip 6: Naplánujte umístění toalety
Opravdu nevhodné je umístit toaletu v blízkosti dveří. Toaletu doporučujeme
naplánovat co možná nejdále od dveří a zároveň blízko umyvadla.

Tip 7: Na co nesmíte zapomenout
Návrh koupelny není vždy jednoduchou záležitostí. Před započetím prací je třeba
rozvrhnout umístění vodovodního potrubí, elektroinstalace.
Nezapomeňte si rozmyslet typ podlahy a obkladů, vzhled a umístění skříní, umyvadla,
zrcadla, toalety, případně vany či sprchového koutu.
Ve fázi plánování se vždy sami sebe zeptejte, zda dostatečně využíváte veškerý prostor.
Nebojte se požádat o pomoc profesionály, ať už architekty, nebo designery. Mohou Vám
ušetřit mnoho času a dodat potřebnou inspiraci.

Tip 8: Nevhodné materiály
Jednoznačně doporučujeme použít voděodolné materiály jako jsou keramické a
porcelánové dlaždice. Pokud se rozhodnete pro dřevo, nebo přírodní kámen, důkladná
izolace je nutností. Skvělou volbou pro koupelnu je díky své voděodolnosti teakové
dřevo.

Tip 9: Málo prostoru
Někdy máme k dispozici pouze malou koupelnu, ale často si používání koupelny sami
komplikujeme nevhodně umístěným nábytkem, nebo příslušenstvím.
Pro bezproblémové užívání je nutné uvolnit prostor alespoň kolem umyvadla, toalety a
vany. Pro pohodlné otevírání skříněk a zásuvek je před nimi třeba alespoň 70 cm
volného prostoru.
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Tip 10: Nedostatek místa pro dveře
Při návrhu koupelny nezapomeňte na dostatek místa pro otevírání a zavírání dveří.
Pokud jste výrazně omezeni prostorem, doporučujeme použít zasouvací, nebo lomené
dveře.

Co dál?
Gratulujeme, Vaše vysněná kouplena je již za rohem!
O tom, jestli se budete ve vaší nové koupelně rozčilovat, anebo jestli se vám zlepší
nálada vždy, když do ní vejdete, rozhoduje z velké části spolehlivost dodavatele
interiéru koupelny.
Faktem je, že sehnat spolehlivého dodavatele interiérů koupelny na zakázku je problém.
Ať už jde o nekvalitní provedení způsobující nízkou životnost nábytku, nebo
neprofesionálně provedenou montáž se zpožděním, špinavými dělníky a poškozeným
nábytkem.
To všechno je pro vás zbytečný stres navíc.
Jak si tedy při pořízení interiéru koupelny zjednodušit život?
V INKEA se můžeme prokázat již 23-letou tradicí ve výrobě interiérů na zakázku,
včetně interiérů koupelen. Naší specialitou je luxusní a atypický nábytek.
Od konkurence se odlišujeme:
 nejvyšší kvalitou zhotovení, pro vaši moderní, krásnou a plně funkční koupelnu,
co dlouho vydrží. Navíc za dobrou cenu.
 osobním přístupem ke každému klientovi, díky tomu se přizpůsobíme i vašim
nejnáročnějším požadavkům
 nadstandardní komunikací. Zastihnete nás, když potřebujete a obratem vyřešíme
vaše přání
 rychlou a čistou montáží pro váš maximální komfort.
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Potřebujete dál poradit s návrhem nebo realizací interiéru koupelny? Hledáte
spolehlivého dodavatele?
Rádi vám zdarma poradíme ohledně interiéru koupelny. Zavolejte nám proto na
telefonní číslo 777 598 224, nebo napište na mail roman.kolar@inkea.cz

S přáním hodně štěstí

Roman Kolář, INKEA s.r.o.
roman.kolar@inkea.cz
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