
STRANA 16 Stavíme, bydlíme... NJR - ČERVENEC 2015

JIHLAVA 
(u UNI HOBBY)

ZAVÁDĚCÍ CENY
už 15.7. v 8:00

NOVÉ ELEKTRO

Tel.: 563 034 166, 739 587 490 
e-mail: jihlava2@planeo.cz 

Otevřeno: PO–NE: 9:00–20:00

www.planeo.cz

Sprchových koutů je na trhu mno-
ho. Rozdíl mezi jednotlivými výrobky 
přitom netvoří pouze cena. Uživatelé 
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 zasaze-
na do obvodové konstrukce, která by 
měla být hliníková s kvalitní povrcho-
vou 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 dispozici 
kouty půlrámové, které mají odleh-
čenou obvodovou konstrukci bez 
svislých vnitřních profi lů (např. spr-
chové kouty Rapier). A nakonec jsou 
tu kouty bezrámové (např. GlassLi-
ne), které se skládají pouze z bezpeč-
nostních skel a pantů, kterými jsou 
přichyceny ke zdi. 

Skla těchto koutů by měla být mini-
málně 6 mm silná, aby splňovala přís-
né nároky na bezpečnost. Panty i 
krytky by měly být zase celomosazné, 
aby dokázaly spolehlivě udržet těžká 
bezpečnostní skla sprchového kou-
tu a vydržely časté používání. Napří-
klad na panty typu G Set poskytuje 
výrobce RA VAK test životnosti 30 
let. Celomosazné panty poznáte jed-
noduchým poklepáním mincí, která i 
přes různou povrchovou úpravu spo-
lehlivě odhalí použitý materiál.

Kromě klasických koutů můžete 

Sprchový kout
s rozmyslem

pro vytvoření místa pro sprchová-
ní použít i sprchové dveře. Ty jsou 
vhodné v případě, že máte vyzděné 
3 stěny a potřebujete vyřešit pouze 
vstup. Nebo je můžete použít v kom-
binaci s pevnou stěnou, která umož-
ňuje umístit další vybavení koupelny 
hned vedle prostoru pro sprchová-
ní tak, že nijak neomezuje vstup do 
sprchového koutu. Dveře mohou 
mít konstrukci různou stejně jako 
sprchové kouty, jen jejich cena je v 
porovnání s kouty výrazně nižší. Spr-
chové dveře nabízejí také větší varia-

bilitu a umožňují vytvořit prostor pro 
sprchování 70 až 200 cm široký. Řeše-
ní prostoru pro sprchování pomocí 
dveří můžete realizovat téměř všu-
de, neboť dveře umožňují vyrovnání 
i drobných stavebních nepřesností. 
Díky nastavovacím, resp. ustavovacím 
profi lům můžete upravit šířku dve-
ří až o několik centimetrů bez toho, 
abyste museli připlácet za atypické 
provedení na míru.

Vedle povrchové úpravy je u kon-
strukce sprchového koutu důležitý 
systém otevírání. Podle dispozic 

koupelny můžete volit buď klasické 
křídlové otevírání, nebo prostorově 
úspornější posuvný systém. Zejmé-
na u posuvných systémů je třeba 
pečlivě vybírat, protože pokud není 
posuv dveří dostatečně kvalitní a 
spolehlivý, po čase se vám mohou 
začít dveře zasekávat, skřípat, vib-
rovat a vydávat nepříjemné zvu-
ky. Právě těmto obtěžujícím jevům 
dokáže zabránit unikátní systém 
AntiBlock, který byl testován na 
jeden milion otevření, a i na konci 
fungoval spolehlivě.  -lm-


