rekonstrukce

V loňském roce proběhla
soutěž o přestavbu
koupelny od švédské
společnosti Gustavsberg.
Jak již určitě víte
z předminulého čísla,
výherkyní se stala paní
Dagmar Radovanovičová
z Nového Boru. V prosinci
loňského roku proběhla
pod dohledem odborníka
kompletní proměna
koupelny
a toalety.

Nová koupelna
v Novém Boru
K

oupelna i toaleta v panelákovém bytě dostala zcela
novou vizáž. Z původní koupelny nebylo zachováno
vůbec nic. Bylo vybouráno původní umakartové jádro
a ze sádrokartonu postavené nové. Celková rekonstrukce proběhla během několika dnů. Věříme, že nyní se koupelna stala
praktickým a příjemným místem, kde rodina ráda tráví chvíle
pro hygienu i relaxaci.

Relax ve vaně

Vzhledem k malé ploše koupelny byla odborníkem doporučena
zkosená vana ARTIC s velkým vnitřním prostorem a moderním
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kubistickým designem. Vana nešetří pouze místo, ale i spotřebu
vody, což je ideální kombinace. U zadní části vany je připevněný
podhlavník TREND, který z ní udělá dokonale pohodlné místo.
Vzhledem k malému prostoru koupelny nebyl zakomponován
sprchový kout. Aby při sprchování nestékala voda na zem, zvolila
majitelka k vaně praktickou zástěnu. Hranaté umyvadlo, rovněž
ze série ARTIC je doplněno je v koupelně dominantním a perfektně ladí s vanou. Součástí je i zrcadlo jednoduchého tvaru, což
je výhodou při jeho údržbě.
Veškerá sanitární keramika má nepřilnavou E+ glazuru. Odpadá
tedy náročné čištění a používání neekologických čisticích pro-

středků. Keramiku s bezúdržbovou E+ glazurou nyní stačí
pouze omýt vodou. Za zmínku stojí i vodovodní baterie,
které jsou vyrobeny tak, aby samy hlídaly spotřebu vody.

Obklady a dlažba

Majitelka koupelny zvolila z nabídky Villeroy a Boch,
která byla součástí výhry obklady a dlažbu ze série Campo
Fiori. Světle modré obklady o rozměru 25 x 40 cm jsou
kombinované s modrou listelou se žlutými květy o rozměru 7,5 x 25 cm. Horní část obkladů lemuje oranžová listela.
Koupelna tak nepůsobí chladným dojmem. Na podlahách obou místostí byla položena klasická bílá čtvercová
dlažba. Obklady v jemně pastelových barvách a motivy
nepodléhají módním výstřelkům, proto byly z dlouhodobého hlediska doporučeny i odborníkem z oblasti designu.
A především koupelna je podle vkusu paní majitelky, a to
je určitě nejdůležitějším argumentem.
Nyní už zbývá jen drobná úprava – natření dveřních
zárubní. A pořízení dveří. ■
Lucie Czechová
Foto: Dagmar Radovanovičová
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