Casa de baño
ŠTÝL LUXUSNEJ KÚPEĽNE
obklady, dlažby a prírodný kameň s metalickým efektom
napodobneniny kameňa, dreva a kovu
povrchová štruktúra a vzory kameňa a dreva

Pocit luxusu nám v prvom rade dodajú luxusné materiály v najkvalitnejšom prevedení. Takýto pocit mávame z kameňa, z exotického dreva a z kovových
povrchov. Novodobé obklady a dlažby tieto luxusné
povrchy vedia dokonalo napodobniť, preto sme pre
Vás vybrali niekoľko ukážok z nášho sortimentu obkladov, kameňa a mozaiky (napr. katalógy Vives, Azteca, Todagres, Inalco, Onix, Dune, Vidrepur a Petra
Antiqua).
Metalický efekt, najmä napodobneniny zlata a
striebra, dodajú ten pravý luxusný vzhľad. Ale tu to
neskončí - výrobcovia si upravia aj tieto povrchy
s jemnými štruktúrami (napr. štruktúrou textilu, jemnými drážkami, pórovitosťou kameňa alebo dreva),
takto dosahujúc efektívnejšie a zaujímavé odlesky.
Sú výrobcovia (napr. Petra Antiqua), ktorý potrpia na
pravosti kovových odleskov, preto použijú pravý
kovový prach zo zlata, striebra a medi pri dekorovaní základného materiálu, kameňa, čo sa aj odrazí
na cenách ich výrobkov.
Druhým našim luxusným materiálom je kameň, ktorý
môže byť aj prírodný, aj napodobnenina napr. z porcelánu. Prírodný kameň má výhodu, že je trvácny na
stene, aj keď sa po čase opotrebuje na zemi. Tiež sa
ľahko špiní, absorbuje vodu a musí sa povrchovo
upravovať - ale v každom prípade dodá pocit luxusu.
Jeho nepriaznivú cenu môžeme obísť napr. s tenším
plátkom kameňa (napr. Azteca), alebo upravenú so
špeciálnym podkladom kvôli tvrdosti a s tepelnou
izoláciou, ktorú ponúka aj firma Visenova.
Napodobneniny kameňa sú veľmi trvácny, vhodný
do exteriéru - a najväčším prínosom je ich priaznivejšia cena.
Najmodernejšie obklady a dlažby nenapodobňujú
drevo len vizuálne, napr. len s nátlačou, ale aj štruktúrovaným, reliéfnym povrchom a vzorom, ktorý sa
mení na každom kuse keramického obkladu - takto
dokonale napodobňujúc naozajstné drevo. Aj poslednou módnou vychytávkou vo svete obkladov sú práve obklady a dlažby s motívom kartáčovaného dreva.
Dens sa už nemusíme uskromniť s luxusnými povrchmi iba na obkladoch - aj kúpelňový nábytok môže
byť v kovovom, napr. v zlatom prevedení (Pond´or),
doplnený s obkladom, ktorý bol použitý aj na stene
a na podlahe (Taberner) alebo na jej výrobu bolo
použité exotické, luxusné drevo (Pond´or).
Pri použití týchto luxusných materiálov alebo ich
napodobnenín, pridáme priestoru osobitý štýl, ktorý
urobí z našej miestnosti náš hrad.

obklady v tomto štýle od 22,303 €/m²

obklad a dlažba
Azteca, Space 100 Óxido
50x100 cm - 123,778 €/m²
mozaika 30x30 cm 28,401 €/ks
sprchová zostava
SystemPool, Neo 2

obklad a dlažba
Vives, Mousai
obklad 15x15 cm - 18,224 €/ks
Inalco, Eiffel Metálico
dlažba 30x60 cm - 51,861 €/m²

obklad a dlažba
Petra Antiqua, Comanche
obklad z kameňa - od 2662,5 €/m²
Inalco, Foster, SlimmKer-Floor
dlažba 100x130 cm - 179,453 €/m²
umývadlo z kameňa 40 cm
Petra Antiqua, Lav 29 - od 2662,5 €/m²
Petra Antiqua, Harmony
obklad z kameňa 30,5x30,5 cm - od 152,4 €/ks
Todagres, Project
dlažba 80x80 cm - 171,13 €/m²
Petra Antiqua, Yucca
obklad z kameňa 59,75x60 cm - od 468 €/ks

Petra Antiqua, Damasco 1
obklad a dlažba z kameňa so zlatým,
medeným a strieborným prachom
30,5x30,5 cm - od 138 €/ks

obklad a dlažba
Todagres, Cementi
30x60 cm - 45,66 €/m²
40x80 cm - 54,42 €/m²
60x60 cm - 54,42 €/m²
Duna 10x60 cm - 146,27 €/m²
Duna 20x80 cm - 171,13 €/m²
mozaika 30x30 cm - 20,93 €/ks

Nezabudnite, dnes už kúpeľňa neslúži len na každodennú očistu tela - je to aj miesto oddychu a relaxu.
Všetky tu uvedené značky nájdete v našej predajni
a aj oveľa viac:
obklad a dlažba
Inalco, Nomad
obklad 25,5x79,1 cm - 198,345 €/m²
Vives, Avesta
dlažba 19,2x119,3 cm - 154, 081 €/m²
nábytok Cosmic, Block
batéria Ritmonio, Waterblade Joy

obklad a dlažba
Vives, Anciles
30x60 cm - 67,561 €/m²
14,4x29,3 cm - 83,921 €/m²
mozaika 30x30 cm - 54,938 €/ks

obklad a dlažba
Vives, Exedra
30x60 cm - 64,727 €/m²
60x120 cm - 141,632 €/m²
mozaika 30x30 cm - 27,628 €/ks
Inalco, Duna
obklad, rôzne miery - od 35,134 €/m²
umývadlo Flaminia, Simple
batéria WaterEvolution, On Off

obklad a dlažba
Vives, Titán
29,3x29,3 cm - 58,874 €/m²
45x45 cm - od 45,791 €/m²
60x60 cm - od 51,073 €/m²
44,3x89,3 cm - 78,382 €/m²
dekory od 2,509 €/ks
mozaiky od 13,329 €/ks

obklad a dlažba
Vives, Urbino (Aralia/Erica)
45x45 cm - od 52,911 €/m²
60x60 cm - od 57,018 €/m²

obklad a dlažba
Vives, Wood Line (Zebrano Ecuatorial)
21,8x89,3 cm - od 83,921 €/m²

obklad a dlažba
Vives, Orsa
rôzne veľkosti - od 104,919 €/m²
umývadlo Dune, Dados Alpaca
batéria Zazzeri, Spillo
doplnky a zrkadlo Pomd´or, Metric

obklad a dlažba
Inalco, Wood
obklad/dlažba, rôzne šírky s dĺžkou 118,4 cm
- od 110,278 €/m²
Inalco, Pyrene
obklad/dlažba, 60x120 cm - 150,366 €/m²
mozaika 20x60 cm - 362,063 €/m²

obklad a dlažba
Inalco, Foster (SlimmKer)
obklad, rôzne veľkosti - od 72,379 €/m²
Inalco, Foster (SlimmKer-Floor)
dlažba, rôzne veľkosti - od 113,329 €/m²
nábytok a umývadlo Taberner, Foster
(Inalco, Foster, SlimmKer)
doplnky Taberner, Maya/Tocador
batéria Ritmonio, Waterblade, Joy
obklad a dlažba
Vives, Boreal
obklad/dlažba 39,3x59,3 cm - od 67,891 €/m²
nábytok, umývadlo a zrkadlo
Pomd´or, Concert
doplnky Pomd´or, Ona
batéria Cisal, Step

obklad a dlažba
Vives, Plissé, Velur
obklad - od 56,483 €/m²
Vidrepur, Mezclas (ref. 951/952/954)
mozaika - 118,8 €/m²
Inalco, Nacaré, SlimmKer-Floor
dlažba 50/100x100 cm - od 160,560 €/m²
nábytok, umývadlo a zrkadlo
Pomd´or, Concert
batéria Bongio T Mix

