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Chcete, aby vaše koupelna byla stylová, 
útulná a praktická a líbila se vám? 
Našli jsme pro vás inspirace, které vám 
pomohou zařídit si vysněnou místnost 
tak, aby plnila nejen požadavky na hygienu, 
ale abyste tu mohli na chvilku vypnout, 
zapomenout na problémy okolního světa, 
uvolnit se a načerpat novou energii.
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P ředstavíme vám koupelny plné klidu 
a harmonie, které se hodí na venkov, 
do chalupy i chaty, i když nejsou přímo 

v tradičním chalupářském stylu. Jestli má být 
vaše vodní oáza pohodlná a praktická, vsaďte 

na jednoduché vybavení, neutrální barvy, dře-
věný nábytek a doplňky. V této místnosti se 
kromě bílé barvy dobře vyjímají světlé valéry, 
inspirované třeba barvou kamene a oblázků, 
ale také modré nebo zelené tóny. ◗

NÁŠ TIP
Krásná, praktická a bezpečná 
podlaha patří v koupelně 
k jedněm z nejzákladnějších 
požadavků. Kromě dlažby 
tu můžete použít i takové 
materiály, jako je dřevo, 
laminát a vinyl. Musí být ale 
s úpravou odolnou vlhkosti 
a vodě.2
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1	  Nebojte se v koupelně použít k výmalbě tmavě modrou barvu. Dulux
2	  K tmavšímu dřevěnému stropu a podlaze volte bílé doplňky 

a pastelovou výmalbu. Volně stojící vany, přestože nepatří k těm 
nejlevnějším, zdůrazní typickou venkovskou atmosféru.

3	  Budujete koupelnu z bývalého chléva a zůstal tu kamenný žlab? 
Použijte ho jako umyvadlo. Místnost vymalujte modro-bíle. Pruh na 
stěně ji opticky rozšíří. A vše doveďte k dokonalosti textilem. Le Patio

4	  V koupelně v přírodních tónech zaujmou dřevěné doplňky a krásná 
podlaha. Jde o laminát řady Signature, který je voděodolný, tudíž je 
ideální volbou pro koupelnu. Quick-Step
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Vsaďte na dostatek světla a na kombinace 
pastelových barev se dřevem nebo s jeho 

věrnými imitacemi

www.quick-step.cz, www.bellarose.cz, www.ikea.cz, www.lepatio.cz, www.dulux.cz, www.bonami.cz

PRO RADOST
Konečně je tu škopek, který 
na trhu chyběl. I když se 
jedná o dvacet centimetrů 
hluboký úklidový kbelík 
Borstad, můžete v něm 
stejně dobře oplachovat 
zeleninu, použít ho jako koš 
na prádlo nebo pro cachtání 
dětí v zahradě. Je vyroben 
z galvanizované ocele 
ošetřené práškovým lakem, 
349 Kč. IKEA

5	  Bílá barva kombinovaná 
s obklady a výmalbou 
v azurových tónech působí velmi 
optimisticky. Jak se vám líbí? 
IKEA

6	  Na tmavém dřevě stěn místnosti 
dobře vynikne bílý nábytek 
s tradičním vzhledem. Ten je 
spojený s funkčními prvky, jako 
jsou tiché zásuvky s jemným 
dovíráním. IKEA
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NÁŠ TIP
Atmosféru vodního světa 
navodí ponožky s námořnickým 
pozdravem Ahoj 
Veselé ponožky 
Dedoles, různé 
motivy, cena  
od 129 Kč.  
www.dedoles.cz

Hana
Zvýraznění
Ahoj.
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NAŠE TIPY

ORIGINÁLNÍ SUŠÁK 

Zajímavou větev očistěte, dejte 

vysušit a pak ji zavěste na silnější 

lana. Netradiční sušák ozdobí 

vaši koupelnu. Bonami

NÁŠ TIP
Bylinky mají léčivé účinky, nádherně 
voní a zdobí zahrady. Tak proč by 
nemohly zkrášlovat i naše nohy? 
Veselé ponožky Dedoles, různé 
motivy, cena od 129 Kč, www.
dedoles.cz

NÁŠ TIP
V ponožkách s motivy zajíce 
a mrkví bude i dětem na 
zahrádce u chalupy veseleji.  
Dětské veselé ponožky 
Dedoles, různé motivy, cena 
od 119 Kč, www.dedoles.cz

Hana
Zvýraznění
Pozn. kor.: prosím shodit

Hana
Zvýraznění
Pozn. kor.: nemá být místo čárky tečka? Takto:129 Kč.www.dedoles.cz

Hana
Zvýraznění
Pozn. kor.: nemá být místo čárky tečka? Takto:Kč. www.dedoles.cz

Hana
Lístek s poznámkou




