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enjoy your
premium bathroom

Vítejte v exkluzivním prostoru
Showroom Ptáček Premium
Splnění snů vyžaduje prostor. A takový prostor jsme se rozhodli
pro vás vybudovat. Postavili jsme zcela nový showroom,
ve kterém můžete uskutečnit své představy o dokonalé koupelně
pro váš domov. Právě tady najdete to nejlepší. Exkluzivní
dodavatele, krásné a funkční vzorky, VIP poradenství, Architect
Point. Navázali jsme přitom na tradici našeho stejně zaměřeného
studia v Praze, které jsme otevřeli v roce 2009.
Prohlédněte si aktuální novinky i nejexkluzivnější výrobky
vybraných dodavatelů a výrobců prestižních světových značek.
Nechte na sebe působit atmosféru našeho showroomu a otevřete
své nitro inspiraci. V soukromí našich privátních jednacích prostor
pak s námi můžete probrat všechny vaše představy, nechat
si vytvořit vizualizace, domluvit se na spolupráci s architektem
či designérem dle vašeho výběru nebo si neformálně popovídat
6

s našimi pracovníky. Jsme tu přece proto, abychom vám pomohli
proměnit vaše sny ve skutečnost.
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koncept
ptáček premium

Není to JEN koupelna,
je to umělecké dílo
Na chvíli se zastavte a zavřete oči. Představte si dokonalou
koupelnu. Perfektní tvary, dokonalé linie, ušlechtilé materiály,
výrobky předních světových značek, skvělé, funkční
a architektonické řešení. Jak vám to zní?
Ptáček Premium znamená naplnění všech vašich představ.
Staneme se vašimi průvodci světem luxusních koupelen.
Nebojíme se výzev v podobě netradičního prostoru nebo
neotřelých architektonických řešení.
Nechte se inspirovat ukázkami koupelen v našem showroomu.
Své nápady budete moci konzultovat s vybranými architekty.
Umíme proměnit intimní prostor vaší koupelny v dokonalé
10

umělecké dílo připravené jen pro vás, vaše blízké a váš
odpočinek!
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dopřejte si
perfektní servis

Povídejte si s námi
Jsme mistry v naslouchání. Víme, že aby se váš sen uskutečnil,
chce to především dokonale porozumět vašim potřebám
a přáním. Teprve pak přichází na řadu výběr těch správných
produktů.
Náš Architect Point slouží architektům jako dokonalé místo pro
setkání s klienty. Zde můžete probrat vše potřebné a zároveň
si prohlédnout různé realizace.
V naší nabídce najdete široký sortiment zboží od domácích
i zahraničních dodavatelů. Víme, že hledáte to nejlepší, a to jsme
také připraveni vám nabídnout. Díky osobnímu setkání získáme
lepší představu, co máme udělat proto, abyste na konci měli
koupelnu svých snů.

Dotkneme se Vašich představ
Dokážeme vám pomoci nezávislou radou ohledně rekonstrukce
či stavby vaší koupelny či wellness. Díky naší konzultaci budete
mít podrobný přehled o finanční a časové náročnosti vašeho
projektu, ale také o moderních materiálech a technologiích, které
můžete pro koupelnu svých snů využít. Poradíme vám, na co si
12

dát při výstavbě pozor a co všechno je k dostání na českém trhu.
Získáte odborné odpovědi na všechny vaše otázky.
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premium
partneři
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ariostea

Snoubení kvalitní
technologie
s jedinečnou
krásou přírody
a italským tvůrčím
géniem
Díky neustálým investicím
do vývoje a kvality výrobků přináší
Ariostea výrobní postupy blízké
těm přírodním. Jako by výrobky
vznikaly během celé geologické
éry a snoubily se v nich základní
prvky – voda, půda i oheň.
Výsledkem jsou alternativní
materiály neporovnatelné krásy
a vynikající kvality.
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cristina

S vášní pro vodu…
Inovace, výzkum a kreativita s pevnými kořeny v tradici: to je to,
co spolu s vizí a spolehlivostí učinilo firmu Cristina mezinárodním
pojmem v sektoru vodovodních baterií.
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Dává vodě tvar…

dornbracht

Voda jako lehký letní deštík, voda jako krásný silný vodopád,
voda jako mocný pulzující proud: pro společnost Dornbracht
hraje voda vždy hlavní roli. Zná všechny její tvary a v koupelně
jí dokáže vtisknout tu správnou podobu. Neotřelou, luxusní,
jedinečnou.
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duravit

Perfektní přizpůsobení, extrémní
funkčnost a vizuálně konzistentní
výsledek na míru
Společnost Duravit rozdělila koupelnu do čtyř sektorů: mytí,
koupání, sprchování a toileshing. To jsou čtyři oblasti, pro které
nabízí dobře koncipované harmonizované produkty v jednotném
a funkčním designu.
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gki

Koupelna jako
oáza štěstí
a blahobytu
GKI představuje sanitu
pro komfortní řešení každé
koupelny, která je v dnešní době
součástí moderní životní kultury.
V centru pozornosti přitom
zůstává individualita potřeb
a kvalita každého výrobku.
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grohe

Syntéza formy a funkce
v jedinečném estetickém zážitku
Společnost Grohe je předním světovým dodavatelem sanitárních
armatur a globální značkou zaměřenou na výrobu inovativních
vodních produktů. Technologie, německá kvalita, design
a udržitelnost, to jsou její hlavní hodnoty. Výsledkem je čisté
potěšení z vody.
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hansgrohe

Krok do
budoucnosti…
Dokonalost tvaru, funkčnost
a dynamičnost, to je už
od roku 1901 krédem
společnosti Hansgrohe.
Průkopník koupelen Hans Grohe
byl už tehdy se svými nápady
o krok napřed: první dostupná
ruční sprcha, první nástěnná tyč
nebo nová éra sprchování díky
výrobkům Raindance. Německá
kvalita, užitečnost výrobků
a spokojenost zákazníků patří
mezi nejdůležitější hodnoty
i dnes.
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hüppe

Sprchování
s duší…
Když vsadíte na správného
partnera, máte jistotu, že se
na něj můžete kdykoliv
spolehnout. Hüppe nabízí
servis jiného druhu, díky
kterému jste neustále v dobrých
rukách. Začíná to kompletním
poradenstvím, pokračuje
výběrem správného výrobku
a končí dodáním a odbornou
montáží. Tohle vše s jediným
cílem: naprostá spokojenost
zákazníka.
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Inspirováno architekturou…

imola

Jednička na trhu s vysoce kvalitní koupelnovou keramikou,
to jsou italské výrobní závody Cooperativa Ceramica d‘Imola,
známé svým výkonným technickým a estetickým řešením.
Solidní značka pevně zaměřená na budoucnost, schopná
předvídat trendy na trhu i dnešní životní potřeby.
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inda

Čistě italská DNA s vášní pro design
Nabídka interiérových koupelnových řešení, která pružně reaguje
na potřeby dnešního bydlení a změny životního stylu: to je svět
Inda. Vybavení navrhované s vášní, zaměřené na lidi, pohodu
a luxus.
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jacuzzi ®

Pro nejlepší momenty
každého dne…
Americká firma s italským původem před více než 60 lety
předpověděla, co se stane snem mnoha lidí. Nyní je Jacuzzi ®
globální značkou a lídrem v oblasti wellness. Představuje
ty nejlepší vířivky, hydromasážní vany, sauny a parní boxy.
Kde je voda a relax, tam je i Jacuzzi ®.
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kaldewei

Zaměřeno
na design
Společnost Kaldewei je
světovým výrobcem koupelen
oceněným více než 120 cenami
v oblasti designu. Při vývoji
svých výrobků se kromě
vlastního designového centra
spoléhá rovněž na spolupráci
s renomovanými projekčními
kancelářemi jako je Phoenix
Design, Arik Levy, Anke Salomon
nebo Sottass Associati.
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keuco

Zážitek pro všechny smysly
Keuco má vášeň pro koupelny v krvi. Podle filosofie společnosti je
koupelna intimním místem pohody. Její řešení má probouzet emoce.
Proto svým zákazníkům nabízí eleganci, luxus, ergonomii, estetiku
i funkčnost v jedinečné harmonii. Řešení, které převyšuje ostatní.
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kohler

Koncept
okouzlujícího
života ve vaší
koupelně
Šarm, dobrý vkus a velkorysost
ducha spolu se seberealizací
a přírodou, to jsou hodnoty
okouzlujícího života, na kterých
staví společnost Kohler. Klade
si přitom za cíl přispívat k vyšší
úrovni života pro všechny, kteří
si vyberou jejich výrobky a služby.
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laminam

První výrobce velkoformátové slinuté
keramické dlaždice
Jsou nejtenčí a zároveň největší: řeč je o slinutých keramických
dlaždicích od společnosti Laminam. Inovativní technologie této
společnosti se dala do služeb architektuře a interiérovému designu.
Díky tomu se zrodila keramická dlaždice s rozměry 1000×3000 mm
a tloušťkou pouhých 3 a 5,6 mm pro podlahy, obklady i fasády
budov. První na světě.
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laufen

Švýcarská kvalita,
spolehlivost
a střídmost
v zacházení
s vodou
Tradiční švýcarská značka
Laufen působí na trhu více
než 120 let. Své znalosti z oblasti
výroby sanitární keramiky
zúročila při tvorbě moderních
a nadčasových koupelen.
Spojuje přitom emocionální
design z jihu a tradiční severní,
charakteristický svou přesností.
Zároveň dbá na vysoký
stupeň praktičnosti a šetrné
hospodaření s vodou.
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marazzi

Milník v historii moderních
keramických obkladů
Společnost Marazzi patří mezi nejznámější značky keramických
dlaždic. Je uznávaná ve více než 140 zemích světa a podílela se
na hlavních technologických, procesních a designových inovacích
v oblasti keramických obkladů. Symbolizuje to nejlepší z italského
stylu výroby v oblasti interiérového designu.
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refin

Ve znamení pokroku
Kvalita, respekt k přírodě a inovace, to jsou základní hodnoty
společnosti Refin, která usiluje o dokonalost v oblasti keramických
dlažeb. Italský design a tvůrčí styl produktů se spojuje se snahou
ochraňovat životní prostředí pro další generace.
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toto

Ztělesnění japonských tradic
v koupelně
Technologie, design, luxus a pohoda: to jsou čtyři klíčové oblasti,
v nichž nám japonská kultura ukazuje cestu vpřed. Koupelny
Toto jsou jejich dokonalým obrazem. Vytváří harmonii mezi tělem
a duchem a představují dokonalý zážitek.
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villeroy & boch

Vize proměněné
ve skutečnost
Jméno Villeroy&Boch
představuje příslib. Příslib kvality,
která je patrná na první pohled.
Každý z výrobků splňuje
až do nejmenšího detailu
nejvyšší nároky jak na materiál,
tak na estetiku. Více než 265
let historie podniku představuje
zkušenosti a dovednosti, kterým
se jenom máloco může vyrovnat.
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versace

Haute couture v oblasti koupelnové
keramiky
Divize koupelnových obkladů byla založená v roce 1978 v Miláně
samotným Giannim Versacem, jedním z nejtalentovanějších
stylistů 20. století. Specifické tvary, dekorativní vzory módního
domu Versace a materiály té nejvyšší kvality se snoubí
s nejnovějšími technologiemi a vytvářejí charakteristickou kolekci
Versace Ceramics.
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vitra

Tradice, moderní design
a sofistikovaná estetika
Společnost Vitra přenesla tisíce let turecké keramiky a kultury
koupání do 21. století. Reprezentuje dlouhodobé světové trendy
místo krátkodobých módních výstřelků. I díky tomu v průběhu let
získala mnohá mezinárodní ocenění za design.
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59

alape

60

Jedinečnost osobnosti
a vašeho vlastního stylu
Čisté tvary, puristický design, vysoká kvalita,

appiani

Mozaika kamkoliv si
přejete
Appiani je tradiční italský výrobce, který své

přesné zpracování, a především důraz

keramické mozaiky vyrábí unikátní metodou již

na osobnost konkrétního uživatele: to je estetické

od roku 1873. Široká nabídka barev, povrchů,

řešení Alape. Snaží se najít individuální odpovědi

formátů, mixů i dekorů umožňuje rozpoutat

na všechny vaše požadavky. Výsledkem je

neotřelou designovou hru v každém interiéru

sjednocení lidské bytosti, designu, charakteru

i exteriéru. Díky mrazuvzdornosti a odolnosti vůči

a životního prostředí.

otěru se tyto krásné a funkční mozaiky dají použít
kdekoliv.
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geberit

Design v hlavní
roli
Skupina Geberit je lídrem
na evropském trhu sanitárních

62

hansa

Prožitek z vody
To je podstatou značky Hansa.

produktů. Spojení prvotřídní

Nejde jí jen o to vyrábět

kvality a designu v oblasti

armatury, ale zabývá se vodou,

sanitárních technologií

a vytváří takové výrobky, které

a koupelnové keramiky přineslo

ztělesňují užitek člověka z vody.

produktům Geberit četná

Dbá přitom na dokonalou souhru

mezinárodní ocenění za design.

designu a funkce. Výsledkem

Společnost pracuje na vývoji

je nejen funkční a okouzlující

svých výrobků s věhlasnými

armatura, ale také využití

světovými designéry.

a prožití vody jako takové.
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kludi

Specialista
v oblasti
koupelnových
a kuchyňských
vodovodních
baterii
Vysoká kvalita, intuitivní ovládání
a propracovaný design, to
jsou rozhodující prvky baterií
Kludi. Opírá se o německou
preciznost, téměř sto let

Svoboda do koupelny

tece

Koupelny jsou stejně individuální jako lidé, kteří je
používají. To je výchozí filosofie společnosti Tece,

zkušeností a inovací v oboru.

která prosazuje maximální svobodu v designu.

Díky pokročilému designu

Prioritu, která má být tou nejvyšší, pokud jde

je držitelem mnoha

o dosažení naprosté dokonalosti interiéru.

mezinárodních ocenění.
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restone

Přírodní kámen, dokonalý
materiál s historickými
kořeny

unidrain

Designové prvky vpustí
a roštů
Koupelna dokonalá v každém směru: Unidrain

Ušlechtilé přírodní materiály té nejvyšší kvality,

představuje příslušenství, které dá vyniknout

to je Restone. Nabízí široké spektrum produktů

designu interiéru. Kvalitní, funkční a krásné

z italského mramoru, který byl oblíbený již

podlahové rošty, vpusti a žlaby, zkrátka vše

v dobách renesance.

pro dokonalý vzhled koupelny až do nejmenšího
detailu.
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zehnder

Teplo ve své nejkrásnější
podobě
Designové radiátory Zehnder jsou ozdobou
každého interiéru. Pro návrh svých výrobků
využívá společnost známé designéry. Dokonalá
funkčnost v každém vytápěném prostoru zůstává
samozřejmostí.
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