
STRANA 24 STAVBA, DOMOV, ZAHRADA ... NJR - KVĚTEN 2015

Sprchový kout s 
rozmyslem

Sprchových koutů je na trhu mno-
ho. Rozdíl mezi jednotlivými výrob-
ky přitom netvoří pouze cena. Uživa-
telé na to bohužel často přicházejí až 
ve chvíli, kdy kout začnou používat.

Základním rozlišujícím prvkem 
je samotná konstrukce sprchových 
koutů. Existují tedy sprchové kouty 
rámové, u kterých jsou skla zasazena 
do obvodové konstrukce, která by 
měla být hliníková s kvalitní povr-
chovou úpravou.

Tyto kouty jsou navíc vyztuženy i 
svislými profi ly, což zvyšuje jejich 
odolnost proti nešetrnému zachá-
zení (např. sprchové kouty Super-
nova). Dále jsou na trhu k dispo-
zici kouty půlrámové, které mají 
odlehčenou obvodovou konstrukci 
bez svislých vnitřních profi lů (např. 
sprchové kouty Rapier). A nako-
nec jsou tu kouty bezrámové (např. 
GlassLine), které se skládají pouze z 
bezpečnostních skel a pantů, který-
mi jsou přichyceny ke zdi. 

Skla těchto koutů by měla být 
minimálně 6 mm silná, aby splňo-
vala přísné nároky na bezpečnost. 
Panty i krytky by měly být zase 
celomosazné, aby dokázaly spoleh-
livě udržet těžká bezpečnostní skla 
sprchového koutu a vydržely časté 
používání. Například na panty typu 
G Set poskytuje výrobce RA VAK 
test životnosti 30 let. Celomosazné 
panty poznáte jednoduchým pokle-
páním mincí, která i přes různou 
povrchovou úpravu spolehlivě odha-
lí použitý materiál.

Kromě klasických koutů můžete 
pro vytvoření místa pro sprchová-
ní použít i sprchové dveře. Ty jsou 
vhodné v případě, že máte vyzděné 
3 stěny a potřebujete vyřešit pou-
ze vstup. Nebo je můžete použít v 
kombinaci s pevnou stěnou, kte-
rá umožňuje umístit další vybavení 
koupelny hned vedle prostoru pro 
sprchování tak, že nijak neomezuje 
vstup do sprchového koutu. Dveře 
mohou mít konstrukci různou stej-
ně jako sprchové kouty, jen jejich 
cena je v porovnání s kouty výrazně 
nižší. Sprchové dveře nabízejí také 
větší variabilitu a umožňují vytvořit 
prostor pro sprchování 70 až 200 cm 
široký. Řešení prostoru pro sprcho-
vání pomocí dveří můžete realizovat 
téměř všude, neboť dveře umožňu-
jí vyrovnání i drobných stavebních 
nepřesností. Díky nastavovacím, 
resp. ustavovacím profi lům můžete 
upravit šířku dveří až o několik cen-
timetrů bez toho, abyste museli při-
plácet za atypické provedení na 
míru.

Vedle povrchové úpravy je u kon-
strukce sprchového koutu důležitý 
systém otevírání. Podle dispozic 
koupelny můžete volit buď klasic-
ké křídlové otevírání, nebo prosto-
rově úspornější posuvný systém. 
Zejména u posuvných systémů 
je třeba pečlivě vybírat, protože 
pokud není posuv dveří dostateč-
ně kvalitní a spolehlivý, po čase se 
vám mohou začít dveře zasekávat, 
skřípat, vibrovat a vydávat nepří-
jemné zvuky. Právě těmto obtěžu-
jícím jevům dokáže zabránit uni-
kátní systém AntiBlock, který byl 
testován na 1.000.000 otevření a i 
na konci fungoval spolehlivě.  -lm-


