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Badmagazin App

Brožury

Zažijte naživo

Na stránkách www.duravit.com naleznete místního
prodejce s koupelnovým studiem nebo můžete navštívit
jednu z našich vzorkoven: Hornberg a Míšeň (Německo),
Paříž (Francie), New York (USA), Kairo (Egypt), Bizerte
(Tunis) a Šanghai (Čína).
Více informací: www.duravit.com/showrooms
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Navrhujte profesionálně

S programem Duravit Bathroom Planner můžete
použít moderní počítačové 3D plánování, abyste
přenesli Vaše počáteční myšlenky do koupelny snů
online. Váš koupelnový specialista Vám poté velice
rád pomůže s dořešením všech detailů a připojení.
Koláž z materiálů nebo vzorek obkladu, dřevěné
povrchy a jiné pokrytí stěny Vám vytvoří přesný
obrázek toho, jak bude Vaše koupelna vypadat.

www.duravit.com/bathroom-planner
www.duravit.de/badplaner

Sledujte nás!
www.facebook.com/duravit

www.duravit.com

NÁPADY. PROSTOR.
Best.-Nr. 001272 / 07.08.14.25.1. · Vytištěno v Německu. Rezervujeme si právo na technické zlepšení a vylepšení vzhledu prezentovaných produktů.
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Na našich stránkách naleznete produkty, aplikace
a spoustu nápadů – správné řešení pro každé
prostředí, každou velikost místnosti a každý styl.
Můžete také použít aktuální Badmagazine,
který si můžete stáhnout nebo nechat poslat
jako přílohu.
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6 dobrých důvodů, proč by
jste měli zvolit koupelnu
od Duravitu.

Prostý, typický, nadčasový
Pravoúhlá keramika ze série Vero je pravou koupelnovou klasikou.
S novým nábytkovým programem (by Kurt Merki Jr.), bylo Vero
povýšeno na kompletní koupelnovou sérii: dokonale hodící se ke
keramice, působivý nábytek má příznačný vzhled a je extémně
praktický. Levá strana: Deska v provedení středozemní dub s dodatečným LED osvětlením. Malý obrázek vlevo: Skříňka pod umyvadlo
s integrovaným zásuvkovým systémem. Vpravo: Uhlazený a osobitý
chromový držák (v kombinaci s nábytkovým povrchem bílá vysoký
lesk). Dole: Vero koupelna v provedení třešeň ticino, pouze jeden
z šesti atraktivních provedení.

1. Technologie: vše od sound systému,
až po komfortní rimless klozet
2. Kvalita: pémiové materiály,
zručně zpracovány
3. Design: práce mezinárodních
designérů s vysoce hodnoceným
portfóliem
4. Setrvalost: odolné materiály
a design
5. Komfort: Inovativní řešení pro
maximální pocit pohody
6 Komplexnost: od plánování a
návrhu, k vysněné koupelně.

Duravit koupelna vydrží déle – díky odolným materiálům
a trvalému designu. Používáme inovativní technologie,
abychom vyvinuli inteligentní koupelnové produkty pro
Váš osobní pocit pohody.

DETAIL.
´ˇ ˇ
VASEN.

JE TO JEDNODUCHÉ:
WWW.DURAVIT.COM/BATHROOM-PLANNER

LESK.
˚
PUVOD.
Klasika
Designér Philippe Starck se zaměřuje na dokonalost. To je ztělesněno v
jeho klasické Starck sérii pro Duravit – jejíž jednotlivé komponenty
vypadají stejně dobře, ikdyž jsou vzájemně kombinovány. Vlevo: Starck 2
umyvadlo se skříňkou. Malé foto, uprostřed: Starck 2 umyvátko nabízí
spoustu odkládacího prostoru, ikdyž se jedná o kompaktní 50 cm variantu. Vpravo dole: Starck 2 umyvadlo. Nahoře: Starck 1 miska, která má
úžasně úzkou hranu a keramickou plošku pro armaturu. Malé obrázky,
nahoře: Starck barel v různých provedeních.

STARCK
ORIGINAL

JE TO JEDNODUCHÉ:
WWW.DURAVIT.COM/BATHROOM-PLANNER

Komfort a praktičnost
Elegantní:
Koupelnový
nábytek v
provedení plátno.
Prostě
koupelna snů.

JEDINEČNÉ:
JEMNÉ KŘIVKY
HAPPY D.2
SÉRIE

Nábytkový program Delos (by EOOS) nastavuje nové
standardy nejen v komfortu, ale také v praktických
finesách. Vlevo: s „neviditelnými“ konzolami se deska
jakoby vznáší. Uprostřed: Deska s umyvadlem, které
je upevněno pomocí inovativní metody. Vpravo: vysoká
skříňka bez madla, která se jednodušše otevře, neboť
dveře jsou o něco širší než korpus.

KVALITA.
DOSTUPNOST.

Ženská elegance
Happy D.2 je kompletní koupelnová série (by sieger design),
která poukazuje na svoji ženskost pomocí jemných a zaoblených
rohů, které jsou patrné skrze celý program. Perfektně sladěná
nábytková řešení vytváří elegantní, komfortní koupelnu. Velké
foto: volně stojící vana s charakteristickým panelem. Vlevo
nahoře: Klozety a bidety jsou dostupné v závěsné i stojící verzi,
stejně tak s Rimless splachováním a bidetovýcm sedátkem
SensoWash®. Vpravo: umyvadlo na desku ve spojení se skříňkou
v kartáčovaném provedení Dub tmavý.

Stojí za každou korunu
S
T
Toto
je určitě pravda u série DuraStyle (by Matteo
TThun & Partners). Ekonomický v designu i ceně, nabizí
DuraStyle širokou škálu umyvadel, klozetů, van a
D
nábytku. Výsledkem je moderní koupelna, překypující
n
osobitým charakterem. Vlevo: nábytek z masivu. Vlevo
o
dole: příklad rozsáhlé nabídky klozetů, který je zde
d
zznázorněn v kombinaci se SoftClose sedátkem.

JE TO JEDNODUCHÉ:
WWW.DURAVIT.COM/BATHROOM-PLANNER

Pro oči, tělo a duši
Kde začíná wellness? V Duravit koupelně – dokonce diskrétní,
nadčasový vzhled má blahodárný efekt. Dole: Starck 1 miska a
skříňka v luxusním provedení černá vysoký lesk. Uprostřed:
Umyvadlo ze série PuraVida (by Phoenix Design), vypadá jemně a
odlehčeně. Vpravo: Miska PuraVida v kombinaci se skříňkou, s
charakteristickým úchytem. Úplně dole: Umyvadlo Vero (by Duravit)
s chromovým rámem. Vpravo dole: Starck 2 misky s deskou.
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DESIGN.
ESENCE.
Opravdu uděláme krok navíc, abychom dosáhli
perfektní tvar pomocí inovativního designu,
nejmodernější technologie a zručných lidí.

Dosaženo
Miska ze série Foster (by Lord Norman Foster)
má působivě jednoduchý, architektonický design.
Zde prezentováno s Delos nábytkem.

JE TO JEDNODUCHÉ:
WWW.DURAVIT.COM/BATHROOM-PLANNER

Ta kterou milujete!
Darling New (by sieger design) je moderní, kompletní
koupelna pro individualisty. Dole: Darling New koupelna s
vanou, nábytkové umyvadlo se skříňkou, zrcadlo. Vlevo:
Nábytkové umyvadlo s velkou odkládací plochou. Malé
obrázky: nábytková provedení v šesti různých provedeních.
Nakombinujte svoji vlastní koupelnu na www.mydarling.com.

LIFE.
STYLE.

300 Lux / 3500 Kelvin

Spousta odkládacího prostoru
Přesně to dostanete se sérií X-Large (by sieger design). A vůbec
nepůsobí těžce: s jemnými proporcemi a designovými ﬁnesami,
X-Large je viditelně lehká váha. Různé šíře a hloubky nabízí
maximální ﬂexibilitu, zatímco osm barevných provedení zajišťuje
maximální individualitu. Dole: Zrcadlová skříňka s LED osvětlením
a volitelným sound systémem.

JE TO JEDNODUCHÉ:
WWW.DURAVIT.COM/BATHROOM-PLANNER

Osvěžující
Téměř všechny Duravit koupelny
jsou také dostupné s volitelným
vířiým systémem. Takže si
neužíváte pouze bublinkovou
koupel, ale i její blahodárné
účinky. Vzduchové bublinky
stimulují cirkulaci, zatímco
vodní masáž stimuluje krevní
tok, uvolňujíc napětí. Vlevo:
Starck vířivá vana. Malé foto:
Happy D.2 vířivá vana, provedení
zády ke zdi. Vpravo: Darling New
vana s komfortní, širokou hranou.

Naprostá relaxace
Naprosté relaxace se Vám dostane s Duravit pooly
a parní kabinou. Malé obrázky: rozložitelná podložka promění Sundeck pool (by EOOS) v odpočinkové lehátko. Vpravo: Blue Moon pool (by Jochen
Schmiddem) s nábytkovým panelem Dub antracit.
Díky dostatečné hloubce 50cm si mohou koupající
dopřát plovací efekt.

Spousta saunové legrace i v malém prostoru
Nový teplotní proﬁl vylepšuje saunový požitek. Zda v obyvací pokoji,
koupelně nebo malé místnosti, Inipi sauna (by EOOS) nabízí dostatečné
množství prostoru pro relaxování. Různé funkce sauny, jako jsou
teplota, odložený start vyhřívání a délka saunování, mohou být nastaveny na ovládacím panelu. Stiknutím tlačítka je voda rozlita na horké
keramické kameny. Vlevo dole: kamna s kameny jsou ukryta v boční
stěně, vytváří rozdílné teplotní zóny – a zajišťují individuální saunový
zážitek. Vpravo: InipiB Super Compact s rozměry pouze 117 x 117 cm
se hodí do každého rohu.

110°C
95 °C
85 °C
75 °C
60 °C
35 °C

TĚLO.
ˇ
DUSE.
Lehněte si, relaxujte,
užívejte si – a vše
ovládejte pomocí
dálkového ovládání.

JE TO JEDNODUCHÉ:
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Zápustné vaničky pro jednodušší vstup

Rimless

Sprchové vaničky DuraPlan (by Prof. Frank Huster) jsou zarovnané s
podlahou a jsou populární u zákazníků s citem pro design. Údržba
je jednoduchá, stejně jako vstup či výstup ze sprchy. Kromě toho, je
plánování a instalace jednoduchá: výškově nastavitelný rám zajišťuje
dostatečný prostor pro vaničku, zatímco její odpad může být přesně
umístěn dle předlohy. Výsledkem je komfortní sprcha pro každou
moderní koupelnu – bezbariérová, atraktivní a hygienická.

Dole: závěsné klozety ze série Darling New, DuraStyle a Happy D.2 jsou
dostupné s Rimless splachovací technologií. Inovativní průtok vody vytváří
silný oplach: to zajišťuje hygienické a dokonalé opláchnutí, dokonce jen
se 4,5 l vody. Díky otevřenému splachovacímu kruhu je údržba mísy jednodušší. Uprostřed: LED noční osvětlení v bidetovém sedátku SensoWash®,
poskytující orientaci a bezpečnost. Vpravo nahoře: softclose technologie je
variantně dostupná pro každý klozet. Vpravo dole: skrtyé uchycení spolu
s Duraﬁx upevňvoacím systémem nabízí redukovaný, moderní design.

Darling New

PEČLIVOST.
KULTURA.

DuraStyle

Happy D.2

Moderní hygiena stisknutím tlačítka
SensoWash® bidetové sedátko vytváří svěží pocit čerstvého umytí.
Je dostupný v pěti různých designových sériích. Veškeré funkce jsou
ovládany přes dálkové ovládání. Od otevírání a zavírání sedátka,
po hýžďovou trysku, dámskou trysku a komfortní mytí. Nově: inteligentní mód úspory energie u SesoWash®e e. Malé foto, vlevo:
dodatečná, výměnná tryska umožňuje individuální osobní hygienu.

Vytváříme prostor
Invovativní sprchová zástěna OpenSpace (by EOOS) vytváří více
prostoru v koupelně: po sprše se skleněné dveře jednoduše „složí“
ke stěně. Žádný vyčnívající pojezd do prostoru, armatura se
sprchou jsou schovány a koupelna vypadá mnohem větší. Může
být kombinována s vaničkou DuraPlan a ostatními vanami či
vaničkami od Duravitu.

