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Vychutnejte si pohodu . . .

Představte si blahodárnou koupel v objetí přírody. Prý je to jen sen? S koupelnou plnou dřeva se však lehko 

stane každodenní skutečností. 

Obklopeny dřevem, vodou a vzduchem zažívají  tělo i mysl obzvlášť intenzivní formu relaxace.  

Dřevo šíří vyloženě uklidňující atmosféru . . .



Tvary a velikosti van:

Koupací vany jsou dodávány:
   z MODŘÍNOVÉHO DŘEVA, které  má živější a bohatší kresbu a struk-

turu, výrazně červenohnědě až fialově nabíhající jádro, je měkké, 

středně těžké, pružné a dostatečně trvanlivé. V kombinaci s biolog-

ickými vlastnostmi, jako je vyšší podíl organických látek a pryskyřic, 

získává dřevo sibiřského modřínu vysokou hustotu, mechanickou i 

biologickou odolnost proti poškození hnilobou a hmyzem.  

   z KAMBALOVÉHO DŘEVA, což je dřevo vysoce kvalitní a velice ho-

mogenní se souměrnou jemnou strukturou, je odolné vůči tlaku, má 

teplou středně až tmavě hnědou barvu s viditelnou tenkou kres-

bou. Dřevo je velmi podobné teaku, středně těžké, málo sesychá, 

málo pracuje. Díky vysokému obsahu olejů má nízkou nasákavost a 

hedvábně hladký povrch. Je velmi trvanlivé, pružné a ohebné, od-

olné vůči plísním, hnilobě i vodě. 

  Každé dřevo musí být před opracováním  zaklimatizováno a  

pečlivě rovnoměrně vysušeno na optimální vlhkost. Dále musí být 

opatřeno vysoce kvalitním uzavíracím nátěrem, který zabraňuje 

přijímání vlhkosti. Jednotlivé latě jsou k sobě ručně vodotěsně 

skližovány dvojitou klínovou drážkou. Povrch dřeva se pečlivě 

ručně jemně obrušuje a několikrát ručně natírá impregnačním 

hygienickým uzavíracím nátěrem nebo voskovým olejem.

  Všechny koupací vany jsou dále vybaveny vždy dle velikosti 

3 – 4 obručemi z pozinkované oceli s možností dodatečného nap-

nutí, včetně standardního odtokového ventilu se systémem click 

clack. Vnější výška může být vždy dle přání zákazníka mezi 60 

a 70 cm (vnitřní hloubka vždy o 17,5 cm menší). Možné jsou i 

zvláštní rozměry.

Další možné varianty vybavení u 
koupacích van (doplňky):
- horní okraj vany (záhlaví nebo prostor v nohách o 10 cm vyšší           

   než zbylá část vany)

- vyříznutý spodní okraj vany (vana je vyříznuta na podélných         

   stranách mezi záhlavím a prostorem v nohách)

- demontovatelný sokl 

- odtokový a přepadový komplet  z pochromované mosazi nebo z  

   PVC nacházející se vně vany 

- obruče z ušlechtilé oceli nebo s úpravou rostig

- zádová opěrka s přísavkami nebo pevně zabudovaná

- nožní opěrka s přísavkami

- opláštění stěnového připojení

- masážní systémy 

Je velice nenáročné, používají se běžné čistící prostředky 
bez abrazivních látek (doporučují se přírodní mýdla). Vany je 
samozřejmě dobré po použití osušit suchým hadrem. Vrstva laku se 
obnovuje dle opotřebení přibližně po deseti až dvaceti letech a dále 
je nutné asi dvakrát ročně zkontrolovat napětí obručí.

 
- vysoce hygienická
- příjemná na pokožku
- pohodlná, je zde maximální možnost volného prostoru
- má vynikající tepelné vlastnosti – voda vydrží dlouho stejně teplá
- je vyrobena z ekologicky příznivého materiálu
- neklouže
- při poškození povrchové úpravy snadno opravitelná

Ošetřování van:

Přednosti dřevěné vany: 

www.sapeka.cz

Zúžené:

119 x 73 cm
135 x 73 cm
151 x 73 cm
161 x 73 cm
183 x 73 cm

Oválné:

100 x 72 cm 
110 x 77 cm 
122 x 72 cm 
130 x 79 cm 
161 x 79 cm                                                                                                   
149 x 90 cm 
168 x 106 cm 

Kulaté:

průměr 112cm
průměr 153cm


