KOUPELNY
PRO BRNO

Nabídka koupelny Standard
RD Firkušného

KOUPELNY
PRO BRNO

DODAVATEL
Vzorkovna KOUPELNY PRO BRNO byla otevřena na podzim roku 2007. Náš tým tvoří odborníci
s dlouholetou praxí v oboru sanitární techniky, obkladů a dlažeb a vybavení koupelen. Každoročně jsme
školeni v novinkách každého z výrobců, procházíme školeními přímo ve výrobních závodech a úzce
s výrobci spolupracujeme. Sledujeme všechny významné veletrhy, trendy v oboru i v návrzích koupelen.
Naše koupelnové studio vzniklo díky vytrvalé práci majitelů
a zaměstnanců firmy MAKATHERM, která si značku KOUPELNY PRO
BRNO zvolila jako svůj vývěsní štít a svoji reprezentaci u klientů, kteří
hledají kvalitního dodavatele pro svoji koupelnu a další vnitřní
vybavení svého bytu či domu.
Firma MAKA THERM CZ byla založena v roce 1993 jako ryze česká
společnost a od samého začátku své existence patří mezi významné
obchodní značky, které působí na trhu sanitární techniky. Zaměření
našich obchodních aktivit směřuje nejvíce na velkoobchodní distribuci
vybraných komodit a také na komplexní dodávky konkrétních
stavebních projektů, kterými jsou velké administrativní budovy, hotely, bytové a rodinné domy,
výrobní, skladové či obchodní prostory. Naši klienti si nás cení zejména kvůli osobnímu a zcela
konkrétnímu přístupu ke každému z nich a vysoké úrovni služeb, na které stavíme naši obchodní
nabídku.
A zpátky ke KOUPELNÁM PRO BRNO. Pokud hledáte hezké prostředí, odbornou radu, širokou škálu
sortimentu (levný i dražší, tradiční i designový, běžný i značkový), a zejména vynikající a v Brně ojedinělý
standard služeb, jsme tu právě pro Vás. O tom, co všechno umíme si přečtěte na našich stránkách.
Nás koupelny opravdu baví.
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Obklad a dlažba koupelny:

Porcelaingres je firma sídlící v Německu. Zaměřuje se
na výrobu vysoce kvalitních slinutých dlaždic. Tyto
dlaždice mají plně probarvený střep a díky tomu mají
maximální
odolnost
proti
opotřebení
(otěruvzdornost). Jsou vhodné jak pro technické, tak i
moderní prostory s vysokým nárokem na kvalitní
interiér. Porcelangres má v nabídce široký výběr
kolekcí s různými barevnými škálami i formáty. Pro
tento projekt byla zvolena kolekce Urban, která je
inspirována pohledovým betonem. Jedná se o velice
kvalitní, rektifikovanou dlažbu s plně probarveným střepem tloušťky 8 mm. Tato kolekce nabízí i
velkoplošné formáty 120x60, 100x100, 100x150 a 100x300.
Kolekce Urban
Obr. 1 - Barevné varianty dlažby, formát 120x60 cm na podlahu i na stěny, jemný motiv pohledového
betonu a cementové stěrky. V nabídce barevných tónů anthracite, dove, grey, sand, ivory a white.
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Kolekce Soft Concrete
Pro doplnění nabídky pro béžové odstíny byla
vybrána bratrská kolekce Urban a to Soft Concrete,
která je inspirována francouzskou elegancí. Jedná se
o jednu výrobní linku a je tedy možné mezi sebou
vzájemně kolekce kombinovat.
Jedná se opět o rektifikovanou dlažbu s plně
probarveným střepem tloušťky 8mm. Tato kolekce
nabízí i velkoplošné formáty 120x60.

Obr. 2 - Barevné varianty dlažby, formát 120x60 cm na podlahu i na stěny, tato dlažba je v následujících
barvách soft greige, soft brown, soft beige, soft iron, soft silver, soft white.
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Sanitární keramika výrobce:

Záruční doba: 5 let
Společnost Villeroy & Boch byla založena v roce 1748 na pomezí Německa, Francie a Lucemburska. Tato
společnost s dlouhou historií se pyšní silným smyslem pro tradici, umění a kulturu. Široká škála výrobků,
spolupráce s předními světovými designéry, více než 260 let trvající cesta rozvoje pomáhají vytvořit z
této firmy jednoho z nejuznávanějších světových výrobců sanity. I velmi nároční zákazníci dokážou na
těchto špičkových kolekcích ocenit podmanivé kouzlo exkluzivity, propracované do nejmenšího detailu.
Pro tento projekt byla zvolena kolekce Subway 2.0.
Umyvadlo
Obr. 3 – Závěsné umyvadlo 600 x 470 mm

Obr. 4 – Rozměry umyvadla

Umývátko
Obr. 5 – Závěsné umyvadlo 360 x 260 mm

Obr. 6 – Rozměry závěsného umývátka 360 x 260 mm

KOUPELNY
PRO BRNO
Sifon
Obr. 7 – Sifon

Obr. 8 – Rozměry sifonu

Bidet
Obr. 9 - Bidet

Obr. 10 – Rozměry závěsného klozetu
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WC závěsné alternativa combi-pack, se skrytým upevněním, hlubokým splachováním + sedátko slimseat
se soft close.
Tento klozet je bez splachovacího okruhu s tzv. systémem DirectFlush a sedátkem s funkcí softclose.
Nové splachování u klozetu bez vnitřního keramického lemu poskytuje maximum hygieny a výtečně
splachuje s pouhými 3 l nebo 4,5 l vody. Splachování DirectFlush kombinuje funkční výhody s
nadčasovým designem a umožňuje díky otevřenému splachovacímu okraji jednodušší a rychlejší čištění
klozetu. To šetří nejen čas a vodu, ale také čistící prostředky.
Jednoznačnými výhodami tohoto klozetu tedy jsou: Perfektní hygiena, snadná údržba a čištění wc mísy,
optimální splachování, úspora vody, atraktivní design.
Obr. 11 - WC Závěsné s DirectFlush + slimseat se
soft close

Obr. 12 – DirectFlush

Obr. 13 – Rozměry závěsného klozetu
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Akrylová vana se středovou výpustí
Obr. 14 - Vana Avento 170x75 cm

Obr. 15 - Vana rozměry

Vana s výpustí u noh
Obr. 16 - Vana O novo 170x70
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Baterie výrobce:
Záruční doba: Standardě 24 měsíců, při montáži autorizovanou firmou je záruka 5 let.
Baterie Hansgrohe jsou jedničkou na trhu ve výrobě baterií. Firma je na trhu již více než 110 let se
zavazující historií nejen spokojenosti zákazníků, ale také s neustálými inovacemi trhu současných trendů.
S jejich výrobky máme velice dobré zkušenosti, jedná se o velice kvalitní produkt vyhovující jak
praktickým požadavkům, tak i designovým.
Baterie stojánková páková, je umyvadlová baterie, praktická pro maximální využití mycího prostoru a
skvělá svým designovým provedením. Baterie má keramickou kartuš, je se systémem ecosmart a má tak
průtok 5 l/min. Baterie je použita v kombinaci s CLICK/CLACK.
Obr. 17 - Páková umyvadlová stojánková baterie
Logis 70

Obr. 18 - Rozměry umyvadlové baterie Logis70

Obr. 19 - Páková umyvadlová stojánková baterie
Logis 100

Obr. 20 - Rozměry umyvadlové baterie Logis 100
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Podomítková vanová/sprchová baterie Logis s napouštěním přepadem a ruční sprchou Crometta Vario
proudy: Rain, IntenseRain, s držákem a hadicí 1,25m. (alternativa baterie s hlavovou sprchou)
Obr. 21 –Podomítková vanová baterie Logis

Obr. 22 – Crometta Vario + fix fit s držákem

ALTERNATIVA Podomítková sprchovou baterie Logis bez hlavové sprchy Logis
Obr. 23 – Sprchová podomítková baterie Logis

Obr. 24 – Sprchová souprava Crometta 1jet, tyč
0,9m + fix fit
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Podomítkové nádrže výrobce:
Podomítková splachovací nádržka GEBERIT s tlačítkem, dle dispozic koupelen s použítím nádržky pro
SDK nebo zazdění.
Obr. 25 - Podomítková splachovací nádrž pro
zazdění

Obr. 26 - Podomítková splachovací nádrž pro SDK

Obr. 27 – Bílé tlačítko k podomítkové nádrži ve 2.NP
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Sprchový kout výrobce:
Záruční doba: 5 let
Sprchový kout do niky RIHO Ocean nabízejí vynikající design, skvělou cenu a kvalitu. Jako vhodnou
variantu sprchového koutu jsme zvolili posuvné dveře do niky. Výška zástěn je komfortních 195cm.
Bezpečnostní skla jsou v tloušťce 8mm s povrchovou úpravou. Tento sprchový kout lze použít jak do
niky, tak s boční stěnou na použití do rohu.
Obr. 28 – Sprchová zástěna Ocean do niky

Obr. 29 – Sprchová zástěna Ocean s použitím
boční stěny

Sprchový žlab výrobce:

Obr. 30 – Sprchový žlab

Obr. 31 – Nerezová lišta
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Topné těleso výrobce:

Bílý otopný žebřík Granada se středovým připojením
Obr. 32 – Topné těleso 1335x600mm Isan Granada se středovým připojením
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Vizualizace koupelny dům SO07 2.NP – dlažba Urban Sand
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Vizualizace koupelny dům SO07 2.NP – dlažba Urban Grey

KONTAKT PRO ŘEŠENÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN KOUPELEN:
Koupelny pro Brno, Vídeňská 119b, 619 00 Brno
Jana Trnovcová: (+420) 702 165 956, Email: trnovcova@koupelnyprobrno.cz
Nutno kontaktovat předem a domluvit si schůzku. Otevírací doba vzorkovny: po-pá 9:00-18:00, so 9:00-13:00

