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DODAVATEL
KOUPELNYPROBRNO jsou jednou ze tří značek, kterou založila firma MAKA THERM CZ s.r.o.
Firma MAKA THERM CZ s.r.o. byla založena v roce 1993 jako ryze česká společnost. Od samého začátku patří mezi významné velkoobchodní firmy se sanitární
technikou. Naše koupelnové studio vzniklo v roce 2007. Tým našich prodejců tvoří odborníci s dlouholetou praxí v oboru. Každoročně jsou školeni o novinkách
a trendech v oblasti designu koupelen. Spolupracujeme s firmami s dlouholetou tradicí, které jsou špičkami ve svém oboru.
Kvalita a servis je u nás vždy na prvním místě stejně jako originalita, kreativita a atraktivní design. Samozřejmostí je pro nás úzká spolupráce s klientem,
během které se snažíme, co nejlépe poznat jeho životní styl. Svou práci děláme s vášní a pokorou.
Pokud hledáte kvalitního dodavatele pro svůj projekt jsou pro Vás KOUPELNYPROBRNO tím správným partnerem.
Bude nám ctí zvolíte-li pro svůj interiér KOUPELNYPROBRNO.
Najdete nás na Vídeňská 119b, 619 00, Brno – info@koupelnyprobrno.cz

Villeroy & Boch

Historie rodinné firmy Villeroy & Boch se začala psát v roce 1748 v
jihofrancouzském městečku Audun-le-Tiche, kde Franćois Boch začal se
svými třemi syny vyrábět stolní porcelán pro každodenní používání. Rodina
se stala průkopníkem nových technologií výroby porcelánu a své výrobky
dodávala i na královský dvůr.
Významným pokračováním historie rodinného podniku se stal rok 1836, kdy
se pan Boch spojil s porcelánkou Nicolase Villeroye. Obchodní spolupráci
završily rodinné klany o šest let později svatbou svých potomků.
Výrobky Villeroy & Boch zdobí luxusní nákupní galerie celého světa už osmou
generaci. Firma dnes vlastní řadu výrobních závodů v Německu, Francii a
Lucembursku. Specializuje se na tři základní směry – na nádobí, sanitární
zboží a design interiérů.
Tajemství úspěchu dnešní firemní filozofie je bezesporu kreativita a
originalita nepříliš zdobných produktů pod heslem, že v jednoduchosti je
krása. Týmy vyškolených odborníků sledují světové trendy a často je i samy
udávají. Originální design, podpořený zvučnými jmény, jako je Paloma
Picasso, Kenzo, Carmen von Boch-Kiru, Thomas Gerlach a další. Výrobky
firmy Villeroy & Boch zdobí domácnosti po celém světě už 256 let a jedná se
o nejstarší rodinnou firmu na světě. Jejich produkty jsou symbolem luxusu.

SANITÁRNÍ KERAMIKA UMYVADLO
Pro tento projekt bylo zvoleno kolekce O´Novo new, od německé společnosti Villeroy & Boch. Záruční doba: 10 let.
Umyvadlo O´novo New 2020 60cm

Sifon k umyvadlu

WC ZÁVĚSNÉ
Pro tento projekt bylo zvolené závěsné WC ARCHITEKTURA (kulaté/hranaté) COMBI - PACK s provedením DirectFlush + sedátkem se systémem Soft close.
Záruční doba: 5 let.
Závěsný záchod Architektura hranatá
Závěsný záchod Architektura kulatá

PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽKY A TLAČÍTKO
Pro tento projekt byla zvolena podomítková splachovací nádržka od českého výrobce Alcaplast s použitím nádržky pro SDK nebo zazdění
Pro SDK

Splachovací tlačítko – thin 5mm

Pro zazdění

BATERIE UMYVADLOVÁ
Pro tento projekt byla zvolena kolekce Bauloop od německého výrobce Grohe se skvělou pověstí a servisem.
Páková umyvadlová stojánková baterie
GROHE BAULOOP

Rozměry umyvadlové baterie GROHE BAULOOP

Páková umývádková stojánková baterie
GROHE BAULOOP

Rozměry umyvádková baterie GROHE BAULOOP

BATERIE VANOVÁ A SPRCHOVÁ
Pro tento projekt byla zvolena kolekce Bauloop od německého výrobce Grohe se skvělou pověstí a servisem.
Páková vanová baterie GROHE BAULOOP

Páková sprchová baterie GROHE BAULOOP Nástěnná sprchová souprava 0,9m New Tempesta
100 nebo

KALDEWEI je rodinná tradiční Německa značka, která si vyrábí vlastí smalt. Smaltovaná ocel tloušťky 3,5mm zaručuje nepřekonatelnou stabilitu, ocel a smalt jsou spojeny
chemickou vazbou a není možné je mechanicky oddělit, a proto mají podstatně vyšší tvrdost než akrylát. ZÁRUKA 30 LET.

ODOLNOST
PROTI
KYSELINÁM
A CHEMIKÁLIÍM
Smaltovaná
ocel
Kaldewei 3,5mm je odolná proti všem
kosmetickým, léčebným, koupelovým
přísadám a parfémům, které snáší lidská
kůže (např. barvám na vlasy).

HYGIENICKÉ VLASTNOSTI, SNADNÁ
ÚDRŽBA
U smaltované
oceli
Kaldewei 3,5mm s povrchovou
úpravou Perl-Effekt voda po tvrdém
hladkém povrchu doslova sklouzne
a vezme s sebou jak nečistoty, tak
vápenaté částice.

ODOLNOST PROTI TEPLOTĚ Hořící
a žhnoucí
předměty
nezanechávají
na smaltované oceli Kaldewei 3,5mm
skvrny ani kouřové stopy (např. cigarety
nebo hořící svíčky).

BAREVNÁ STÁLOST Smaltovaná ocel
Kaldewei 3,5mm je stálobarevná
a odolná proti působení UV záření
a proto nebledne. Akrylát může
změnit svou barvu.

ODOLNOST PROTI NÁRAZU Tenká
a pružná vrstva smaltu zaručuje vysokou
odolnost proti nárazu. Smaltovaná ocel
Kaldewei 3,5mm vyhovuje požadavkům
ČSN ISO 4532 Smalty. Stanovení
odolnosti smaltovaných výrobků proti
nárazu. Zkouška nastřelováním.

ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ
Vany a sprchové vaničky Kaldewei
nelze poškrábat materiály obvykle
používanými v koupelně. Při tření
kovu o smaltu se otírá kov, který je
měkčí, smalt zůstane nedotčen.

SMALTOVANÁ VANA VARIANTA 1
Smaltovaná vana Saniform od německého výrobce Kaldewei. Záruční doba: 30 let.
Vana Saniform 170x75, případně 180x80

Rozměry vany Saniform 170x75, případně 180x80

AKRYLÁTOVÁ VANA VARIANTA 2 – LEVNĚJŠÍ
Pro tento projekt byla zvolena vana Miami 170x70 od výrobce Riho.
Vana Miami 170x70, případně 180x80

Rozměry vany 170x70, případně 180x80

SPRCHOVÝ KOUT VARIANTA 1
Posuvný sprchový kout do niky/rohový RIHO Ocean. Výška zástěn je komfortních 195cm. Bezpečnostní skla jsou v tloušťce 8mm s povrchovou úpravou a
bezbariérovým vstupem. Řešení zástěny walk in Novik sklo v tloušťce 6mm.
Sprchová zástěna Ocean do niky

Sprchová zástěna Ocean do niky rozměry

Označení

Rozměry vaničky

A (rozměr niky)

B

Vstup

GU0200100

1000

980–1000 mm

458–478 mm

400 mm

GU0202100

1200

1180–1200 mm

558–578 mm

500 mm

GU0204100

1400

1380–1400 mm

658–678 mm

600 mm

SPRCHOVÝ ŽLAB
Pro tento projekt byl zvolen sprchový žlab od českého výrobce Alcaplast
Sprchový žlab APZ4 + rošt

OTOPNÝ ŽEBŘÍK
Pro tento projekt byl zvolen otopný teplovodní žebřík Isan Granada rozměru 1535x600mm se středovým připojením. U žebříku je možnost
v NADSTANDARDU připojit i el. tyč do pravé sběrnice.
Isan Granada rozměru 1535x600mm + středové připojení.

OBKLADY A DLAŽBY KOUPELNY
Pro tento projekt byla zvolena kolekce Essay od Italského výrobce Marazzi, Slinutá, mat, mrazuvzdorná dlažba, R10, PEI 5, rektifikovaná
Varianty dlažby na podlahu, formát 59,8 x 59,8 cm, 6 barev: Essay anthracite ret, Essay
white ret, Essay sand ret, Essay mud ret, Essay blue ret, Essay grey ret

Varianty dlažby na stěny, formát 59,8 x 29,8 cm, 6 barev Essay anthracite ret, Essay
white ret, Essay sand ret, Essay mud ret, Essay blue ret, Essay grey ret

KONTAKT PRO ŘEŠENÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN KOUPELEN: Koupelny pro Brno, Vídeňská 119b, 619 00 Brno, Gabriela Mrkývková, Mobil: (+420) 720 947 868, Email: mrkyvkova@koupelnyprobrno.cz
Nutno kontaktovat předem a domluvit si schůzku. Otevírací doba vzorkovny: po-pá 9:00-18:00, so 9:00-13:00

