
  

 

 
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

 

Kámen dvakrát jinak v jedné koupelně 
 

Paní Magda bydlí ve vilce z 30. let minulého století. Koupelnu ve svém bytě nepovažuje za 

praktickou či pěknou, ale v zásadě jí stačí. Přesto stále častěji uvažuje o změně. Design 

obkladů z dob socialismu je už zastaralý, v koupelně chybí úložné prostory. S ohledem na 

to, že vanu využívá ke sprchování, by jistě bylo praktičtější vyměnit ji za sprchový kout. 

Paní Magda se proto zapojila do soutěže o vizualizaci koupelny od značky RAKO a vyhrála. 

Dala dohromady své požadavky na novou účelnou koupelnu, která se neokouká, a 

nezávazně získala několik variant řešení z kreativního oddělení značky RAKO. Součástí 

výhry byly nejen vizualizace, ale také seznam jednotlivých 

keramických výrobků včetně cen.  

 

Kámen patří k nejstarším přírodním materiálům spojeným 

s koupelí, v interiéru působí luxusně. Keramický obklad 

s designem kamene je navíc vysoce odolný, ideální na 

podlahové topení. Protiskluzné povrchy keramických dlaždic a 

mozaika jsou vhodné k použití na podlaze koupelny i ve 

sprchových koutech, kde hrozí riziko uklouznutí. 

 
 

Původní řešení  

V současné době je koupelna obložena starými hnědo-béžovými keramickými obklady s kdysi 

oblíbeným motivem „kapky“ série Erika. Na podlaze jsou keramické dlaždice menšího 

formátu v okrovém odstínu. Velkou část koupelny zabírá vana, která je využívána jen pro 

sprchování. V čele vany je jediná odkládací plocha. Zcela chybí uzavřené úložné prostory. 

Vejít do nového řešení se musí toaleta a průtokový ohřívač.  

 

Nové prostorové řešení  

I když jeden z návrhů RAKO zobrazuje koupelnu 

s novými obklady, avšak se stávajícím prostorovým 

řešením, designérka jednoznačně paní Magdě 

doporučuje vyměnit vanu za sprchový kout. Vana 

není používána ke koupání a jen zbytečně zabírá 

místo. Prostorný sprchový kout majitelce umožní i ve 

starším věku pohodlný vstup i pohyb při sprchování, 

snadno se sem umístí i sklopné sedátko a madlo.  

 



  

 

 
 

Skleněnou poličku u zrcadla nad umyvadlem navrhla designérka zrušit a vše přemístit do 

úložných prostor ve skříňce pod umyvadlem. Úklid bude díky tomu podstatně snazší. Toaleta 

zůstane na svém místě, zabudovaná nádrž a závěsné provedení usnadní údržbu podlahy. 

Vedle sprchového koutu přibyde nový koupelnový nábytek. Ten může ukrývat třeba prací a 

čisticí prostředky, ručníky, kosmetické a hygienické přípravky. Vedle skříňky zbývá místo na 

koš na špinavé prádlo. Na dveřích nebo na stěně vedle dveří je možné umístit věšák na 

ručníky a osušky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové barevné řešení 

Paní Magda by své nové koupelně ráda dala vzhled, který se jen tak neokouká. Zástupci 

značky RAKO proto navrhli řešit koupelnu spíše v neutrálních odstínech a barevnost doplnit 

v rámci akcentů. Velké barevné plochy by se totiž snáze okoukaly a velmi pracně v budoucnu 

odstraňovaly.  

 

Jeden výrazný prvek k ozvláštnění místnosti zcela stačí. V první variantě je to kontrast 

designu přírodního kamene s hladkou bílou obkládačkou, ve druhé variantě upoutá výrazný 

dekor s proužky.  

 

1. Varianta – série Como 

„Malému prostoru svědčí světlé barvy – 

odlehčí stěny i podlahu,“ radí Leona Lišková, 

z kreativního oddělení značky RAKO. 

 

 První navrženou barevnou variantou je kombinace 

dlaždic s designem kamene s hladkou bílou 

obkládačkou. Dlaždice série Como působí jako 

zvětralý kámen, mají příjemný autentický odstín. Obkládačky formátu 20 x 40 cm dosud 

tmavý prostor prosvětlí a pokryjí zejména větší plochy. Díky horizontální pokládce působí 

strop nižší.  



  

 

 
 

 

Dlaždice série Como 33 x 33 cm lze použít nejen na podlahu, ale také pro obklad vany a 

odkládací plochy. Řezaná dekorace ze stejné série se hodí pro vymodelování niky na 

odkládání kosmetiky a dalších potřeb. Rozdělením řezaného dekoru na dvě poloviny lze 

vytvořit zajímavou borduru, která oživí velké bílé plochy. Sanita je v koupelně bílá, nábytek 

(který se vejde v případě varianty se sprchovým koutem) může být bílý nebo pro zvýšení 

útulnosti v dekoru dřeva.  

 

 

2. Varianta – série Unistone 

„Vysoký strop, častý v koupelnách starších 

domů, opticky snížíte, použijete-li 

obdélníkové obklady horizontálně. Na 

pohled se tak sníží prostor mezi podlahou a 

stropem,“ dodává Leona Lišková 

z kreativního oddělení značky RAKO. 

 

V rámci druhé navržené barevné varianty byla použita série Unistone. Obkládačky v designu 

přírodního kamene v moderním formátu 20 x 40 cm na podlaze doplňují dlaždice ze stejné 

série ve formátu 33 x 33 cm. Obklady navozují elegantní, příjemné klima koupelny, které 

podporuje celoplošná dekorace – mix proužků v příjemných přírodních barvách. Nika na 

odkládání je řešena pomocí mozaiky. V tomto řešení designérka doporučuje jednoduchý bílý 

koupelnový nábytek i sanitu. Vodovodní baterie a další doplňky doporučujeme volit 

v provedení chrom nebo nerez. 

 
 

O společnosti 

Společnost LASSELSBERGER je jediným výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR 

a zároveň se řadí k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. Firma zachovává 

a rozvíjí tradici české značky RAKO, která trvá 135 let. Díky segmentaci značek RAKO HOME, 

RAKO OBJECT, RAKO SYSTEM pokrývá společnost téměř všechny potřeby zákazníků v oblasti 

keramických obkladů a jejich následné aplikace. RAKO nabízí komplexní řešení. 

 

Kontakt: 

Marie Hodačová Šimonovská,  

Privilege PR 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

Tel.: +420 777 840 414  

Pavla Nováková,  

manager komunikace LASSELSBERGER 

e-mail: pavla.novakova@cz.lasselsberger.com 

Tel.: +420 606 672 901 
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