
Představte si blahodárnou koupel v objetí přírody. Že je to jen sen? 
Koupel s vůní dřeva se Vám stane každodenní skutečností. Obklopeny 
dřevem, vodou a vzduchem zažívají tělo i mysl obzvláště intenzivní 
formu relaxace s využitím absolutní volnosti pohybu, která pomůže 
tělu a duši obnovit klid a sílu.  Dřevo šíří vyloženě uklidňující 
atmosféru.
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Koupací vany se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN, které 
kvalitou a svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro toto použití. Koupací vany jsou vodotěsné 
a  jejich povrch je ošetřen  transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou 
PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Jsou konstruovány jako solitéry a jejich využití 
je jak do koupelen pro vytvoření oázy s uklidňující atmosférou nebo jako nepostradatelná součást 
domácích lázní, tak i do veřejných prostor pro různé relaxační a kosmetické koupele. Vzhledem 
k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec, které masivní dřevo chrání před 
působením vlhkosti, jsou koupací vany také snadno čistitelné a splňují ty nejnáročnější požadavky 
na hygienu. Koupací vany jsou v základu vybaveny vanovým sifonem se systémem clic-clack nebo 
gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem a vždy dle velikosti zpevněny 3-4 obručemi ze 
žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí. Dle přání zákazníka je vnější výška 60 
cm nebo 70 cm. Koupací vany z masivního dřeva jsou dostatečně prostorné a hluboké, což má velký 
význam při koupeli, kdy téměř nepůsobí gravitace a Vaše  tělo je tak zcela přirozeně volně omýváno 
koupelovou lázní.  Zakázková ruční výroba nám umožňuje,  za použití standardně nabízených 
rozměrů, tvarů a doplňků, vytvořit z každé vany neopakovatelný originální produkt. 

Zvýšený horní okraj  vany
 Záhlaví  zvýšené o 10 cm

Demontovatelný spodní okraj vany
 Pro snadnější průchodnost vany stavebními otvory může být spodní okraj (sokl) 
demontovatelný ve výšce 10 cm. Demontovatelný spodní okraj lze pouze ve spojení 
s vyříznutým spodním okrajem na podélných stranách.

Vyříznutý spodní okraj vany na podélných stranách
 Dodatečně může být u vany vyříznutý spodní okraj na podélných stranách do 
výšky 10 cm. Standardně je vyříznutý spodní okraj pouze v oblasti pro napojení 
vanového sifonu.
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Zádová opěrka
 Velmi vhodný doplněk, který příjemně podpírá záda v oblasti podél páteře. Díky 
opěrce, kterou vzhledem k silnému vztlaku vody Vaše tělo téměř nepociťuje, je 
umožněna volnost pohybu a celkové omývaní těla při koupeli. Velký význam mají 
tyto zádové opěrky při použití masážních systémů. Při porovnání s klasickými 
vanami je tato volnost pohybu těla při koupeli velkou výhodou. Zádovou opěrku lze 
dodat s přísavkami nebo pevně zabudovanou.

Stupínek  60 x 25 x 17,5 cm
 Horní hrana stupínku ve stejné výšce jako dno vany. 

Nožní opěrka
 Usnadňuje pohodlnější koupel pro osoby malé výšky ve vanách větších rozměrů. 
Chcete-li si ve vaně pohodlně sednout a nemáte se nohama o co opřít, velmi 
jednoduše nožní opěrku upevníte na dno vany pomocí přísavek dle potřeby.

Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím
 Vany jsou standardně vybaveny obručemi z pozinkované 
oceli. Další variantou jsou pásky z ušlechtilé oceli nebo 
s úpravou rostig.

Odtokový a přepadový komplet
 Vany lze vybavit masivním odtokovým a přepadovým kompletem z mosazi. Pro vany, 
kde je odtokový a přepadový komplet schován pod stěnovým opláštěním se používá 
komplet z PVC. Odtokové a přepadové komplety se dodávají se systémem click clack 
nebo  gumovou zátkou s krytkou a řetízkem  v povrchových úpravách chrom, mosaz, 
rostig. Alternativně lze dodat trubkový přepad s pochromované mosazi uvnitř vany 
nebo speciální přípojku pro vypouštění pomocí hadice.

Podlahový rošt 80 x 50 cm
  Z masivního dřeva Kambala nebo Modřín. 



Podélné Podélné Do výklenku        RohovéRohové

Opláštění stěnového připojení                                                               
 Umožňuje čisté napojení koupacích van ke stěně. Opláštění může sloužit pro upevnění napouštěcích armatur, dále 
k zakrytí všech připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha. Pro umístění volně do prostoru lze použít variantu 
s uzavřením zadní strany opláštění.

Minimální výška vany
 Vany lze vyrábět z minimální výškou 40 cm jako vany pro děti nebo sprchové vany.

Povrchová úprava Wellness
 Pro veřejné nebo velmi namáhané provozy je vnitřní strana vany opatřena speciální vrstvou, která zvyšuje odolnost. 
Samozřejmostí je povrchová úprava PerlTec.

Alternativně lze povrch opatřit vrstvou hedvábně matného oleje z tvrdého vosku.

Kritéria pro výběr ideálního rozměru  koupací vany:
-  možnosti prostoru pro umístění
-  počet osob
-  tělesná výška
-  spotřeba vody  
-  osobní přání týkající se volnosti pohybu.



119 x 73 x 60-70 cm  162 litrů
135 x 73 x 60-70 cm  195 litrů
151 x 73 x 60-70 cm  228 litrů
167 x 73 x 60-70 cm  261 litrů
183 x 73 x 60-70 cm  294 litrů

MÚZY - půdorysný nákres zúžený tvar

100 x 72 x 60-70 cm  144 litrů
110 x 77 x 60-70 cm   174 litrů
122 x 72 x 60-70 cm  186 litrů
130 x 79 x 60-70 cm  207 litrů
161 x 79 x 60-70 cm  276 litrů
149 x 90 x 60-70 cm  264 litrů
168 x 106 x 60-70 cm  348 litrů

HARMONIA - půdorysný nákres oválný tvar

HESTIA - půdorysný nákres kruhový tvar LOVEBOAT - půdorysný nákres 

112 x 60-70 cm      267 litrů
153 x 60-70 cm      507 litrů

164x140x60-70 cm           500 litrů

Vnitřní délka a šířka vany o cca 6 cm menší. Vnitřní výška vany vždy o 17,5 cm nižší.
Objem litrů vody při výšce hladiny 30 cm.

Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních  požadavků.


