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UMYVADLO

JAKO DESIGNOVÝ KLENOT V KOUPELNĚ
Vedle praktického hlediska hraje stále častěji roli při
výběru umyvadla jeho vzhled. Ve velké koupelně často
působí jako moderní skulptura.

kolekce, abychom měli jistotu designové čistoty. Pro ty, kteří touží vedle
relaxace po estetickém zážitku, se nabízí řešení kombinace zařizovacích
předmětů.
Velký prostor koupelny může ozdobit solitérní vana, ve stejném duchu
může zapůsobit také umyvadlo. Tak
jako v obývacím pokoji vedle praktické sedací soupravy často volíme jedno

designové křeslo působící jako šperk,
můžeme stejně tak obohatit velkou
koupelnu umyvadlem od známého designéra. Ve spojení s baterií často působí jako skulptura. Jako příklad může posloužit umyvadlo Agape BJHON
se středovým sloupem od Angela Mangiarottiho. Vedle krásy a estetiky je ale
stále důležité praktické hledisko. Ve
velkých koupelnách se uplatňují čas-

to dvojumyvadla, která ocení početnější rodiny. Designové koupelně budou ale více slušet dvě oddělená umyvadla s velkorysým prostorem pro
pohyb kolem nich. Jako příklad z tuzemské produkce můžeme uvést dřevěná umyvadla Elypse z dílny Lukáše
Tanečka. Mají vlnící se design, dokonalé zpracování a povrch, kterého se
budete chtít stále dotýkat.

■ UNIKÁTNÍ OBJEKT
organického tvaru představuje
umyvadlo ze série Wing
značky FALPER. Je výsledkem
vize designéra Ludovica
Lombardiho. Má vzhled
skulptury, jakoby spontánně
vystupující ze zdi. Cena
122 331 Kč. AQUA TRADE,
www.aqua-trade.cz

■ DŘEVĚNÁ UMYVADLA
s vlnícím se designem,
dokonalým zpracováním
a povrchovou úpravou, které
se budete chtít neustále
dotýkat. To jsou umyvadla
Elypse od společnosti
LAVANTE v designu od Lukáše
Tanečka. Cena od
40 000 Kč, www.lavante.ch

S

talo se pravidlem, že
v souvislosti s koupelnou
se řeší využití jejího minimálního prostoru. Kdo však má
příležitost pořídit si zcela nový
byt či dům, může si splnit sen
o velké koupelně, jako stvořené
pro relaxaci tělesných i duševních sil. Velké koupelny nabízejí také velké množství řešení. Ne-

bojte se tedy popustit uzdu fantazii. Než začnete s jejím vybavováním, měli byste si vše dobře promyslet, nejlépe nechat si
zpracovat grafický návrh v koupelnovém studiu. Rozmístění nábytku a zařizovacích předmětů
by mělo mít svou logiku. Nejjednodušší je vybrat si od jednoho výrobce kousky ze stejné

■ DOPPIO ZERO je
široké a prostorné
keramické umyvadlo
s klikatými okrajovými
křivkami podle Paoly
Navone pro značku
FLAMINIA. Podobá se
velké dortové formě,
zdánlivě jednoduchému
tvaru inspirovanému
produkty ze 70. let, kdy
byly v módě květinové
prvky. Cena 8 857 Kč.
AQUA TRADE,
www.aqua-trade.cz
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■ ELEGANTNÍ KŘIVKY vtiskli kolekci umyvadel Muse
Matteo Thun a Antonio Rodriguez. Volně stojící
umyvadlo od firmy CATALANO je z bílé keramiky, nabízí
se možnost výběru odpadu do zdi nebo do podlahy.
Výška je 85 cm. Cena 57 899 Kč. DESIGN BATH,
www.designbath.cz

■ UMYVADLO Z KOLEKCE Cono
navrhl pro GESSI Prospero Rasulo.
Volně stojící umyvadlo s odpadem
do podlahy nabízí možnost vlastního
výběru vnějšího lakování z RAL
barev, výška 90 cm. Cena
115 386 Kč. DESIGN BATH,
www.designbath.cz

■ STUDIO NOSAL DESIGN připravilo originální koupelnový
set Bath Gallery, jehož součástí je umyvadlo vyrobené
z minerální pryskyřice s povrchem gel coat. Široká odkládací
plocha se zvýšeným lemem kolem celého umyvadla
o rozměrech 72 x 50 cm zabraňuje pádu věcí a definuje tím
jejich harmonické umístění. Cena umyvadla od 12 990 Kč.
RAVAK, www.ravak.cz
■ MODRÉ DŘEVO, dokonalá povrchová úprava, dřevo, které si
spletete s keramikou. To jsou umyvadla od společnosti
LAVANTE, pro kterou je ztvárnil Lukáš Taneček. Na snímku je
model Wave v neuvěřitelně krásné modré barvě, jakou uvidíte
jen při pohledu na hladinu Středozemního moře.
Cena od 40 000 Kč, LAVANTE, www.lavante.ch
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■ UMYVADLO NIVIS
značky AGAPE je tvořeno
dvěma spojenými
prohlubněmi, přičemž
voda vtéká do té hlavní,
širší a hlubší, menší
a mělká slouží jako
bezpečnostní přepad.
Andrea Morgante (Shiro
Studio) projevil
sochařskou vynalézavost
na bílém pozadí
Cristalplant®. K dispozici
je ve verzi závěsné na
stěnu, na položení na
desku i zapuštěné do
desky. NOVINKA,
cena se připravuje.
AQUA TRADE,
www.aqua-trade.cz

■ UMYVADLO LA BELLE s podnoží v ladných
křivkách je vyrobeno z materiálu
R1 Alpin Ceramicplus. Nohy lze objednat ve dvou
výškách a také ve dvou provedeních –
pochromovaném nebo v barvě šampaňského.
Cena od 23 360 Kč, cena podnože 15 969 Kč.
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ, www.siko.cz

■ UMYVADLO NA DESKU ze série Loop&Friends k částečnému zapuštění, průměr 38 cm
nebo 43 cm ve variantách s přepadem či bez přepadu. Cena od 8 027 Kč.
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ, www.siko.cz

■ UMYVADLO BJHON od AGAPE se
středovým sloupem působí jako skulptura.
Design Angelo Mangiarotti. Vyrobeno je
z bílého kompozitního materiálu nebo
z mramoru ve dvou velikostech. Cena je
323 978 Kč. KERAMIKA SOUKUP,
www.keramikasoukup.cz

■ DESIGNOVÉ UMYVADLO Accademia
z přírodního mramoru navrhl Carlo Colombo pro
TEUCO. Je k mání včetně výpusti a držáku na
ručník, výška 85 cm, cena 484 000 Kč.
DESIGN BATH, www.designbath.cz

■ ZNÁMÉ DESIGNÉRSKÉ DUO Doriana
a Massimiliano Fuksasovi navrhlo pro
značku CATALANO umyvadlo Impronta.
Je určeno k položení na desku, instalaci na
nábytek nebo na zeď, rozměr 125 x 50 cm,
materiál keramika. Cena 47 190 Kč.
DESIGN BATH, www.designbath.cz

■ ÉRIE CONTROSTAMPO čerpá inspiraci
z průmyslových objektů. Kolekce zahrnuje
vanu a volně stojící umyvadlo, vyrobené
z Cristalplantu. Dostupná je povrchová
úprava z tekutého cortenu, která
zvýrazňuje estetiku objektu. Design Dario
Gaudio a Vittorio Venezia pro FALPER.
Cena se připravuje. AQUA TRADE,
www.aqua-trade.cz
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■ ROLI PAPÍRU připomíná
keramické umyvadlo Roll značky
FLAMINIA. Je výsledkem
nezměrné tvořivosti a geniality
studia NENDO, které nikdy
neopomene funkčnost výrobků.
Umyvadlo je k dispozici
v solitérním provedení na podlahu
nebo ve dvou velikostech
44 a 56 cm na desku. Cena od
14 920 Kč. AQUA TRADE,
www.aqua-trade.cz

■ NÁVRH UMYVADLA
SCARABEO od EMO DESIGN
interpretuje souvislý proud vody
skrze konvexní křivky.
Harmonické a precizní tvary mají
též doplňky této série; zrcadlo
a konzolový stolek pod umyvadlo.
Díky kolekci FUJI vytvoříte funkční
a ucelené prostředí koupelny.
Cena 22 143 Kč. AQUA TRADE,
www.aqua-trade.cz

