12 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako si
kúpite sprchový kút na mieru
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úspechy a neúspechy sú vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto
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doporučením a vyjadrením môjho názoru k tejto tématike.

12 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako si kúpite sprchový kút na mieru

Na úvod
Dokonalý sprchový kút je ako oblek šitý na mieru. Dokonale vám padne,
prispôsobí sa vášmu vkusu, postave a stane sa vašou druhou kožou. Lenže
takýto oblek nenájdete v bežnej konfekcií tak, ako nenájdete dokonalý
sprchový kút v bežnej predajni s typizovaným kúpeľňovým zariadením.
Projektovanie kúpeľne je náročná úloha a preto treba venovať pozornosť aj
tým najmenším detailom. Už aj malá, banálna chybička môže viesť k ťažko
riešiteľným problémom, čo v konečnom dôsledku zbytočne zaťaží vašu
peňaženku a predĺži dobu realizácie. A čo je najhoršie, po dokončení diela
zistíte, že tieto problémy vám zapríčinili zbytočný stres a narušili rodinnú
pohodu.
Hovorí sa, že je dobré poučiť sa z chýb druhých. Tento ebook vznikol preto, aby
sme sa s vami podelili o naše skúsenosťami pri plánovaní a realizácií sklenených
sprchových kútov na mieru, pomohli vám zorientovať sa v tejto problematike a
vyhnúť sa zbytočným problémov.
Veríme, že naše rady budú pre vás užitočné a na cesta za vysnívaným
sprchovým kútom bude bez prekážok a obchádzok. Prajeme vám príjemné
čítanie!
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1. Nemusíte robiť kompromisy
Pri sprchových kútoch na mieru nemusíte robiť žiadne kompromisy. Jednoducho môže byť
presne taký, aký si ho vysnívate. Predajca, ktorý ponúka sprchové kúty na mieru dokáže
naplniť vaše sny o dokonalej kúpeľni s úžasným sprchovým kútom presne podľa vašich
predstáv a potrieb. Môžete tak popustiť uzdu fantázií a urobiť so svojej kúpeľne ideálne
miesto na relax.

2. Obhliadkou sa vyhnete problémom
Vedeli ste, že 9 z 10 navrhnutých kútov konči fiaskom?
Aj keď si myslíte, že to všetko zvládnete sami je vhodné zavolať si technika. Odborník, ktorý
už nejaký ten sprchový kút navrhoval vám dokáže poradiť a odhaliť závady alebo problémy o
ktorých možno ani netušíte. Obhliadka "terénu" odborníkom je nevyhnutá, teda ak chcete
aby všetko prebehlo hladko a čo najrýchlejšie.
Po obhliadke budete vedieť na čom ste a taktiež sa dá lepšie odhadnúť cena realizácie.
Vaše predstavy totiž môžu narušiť danosti miestnosti ako sú menšie nerovnosti steny,
nesprávne odmerané rozmery, nepravidelne vymurovaná vanička, počet pántov a ich výška,
kvalita a materiál obkladov, tesnenia a pod. Riešiť sa dá takmer každý problém, otázkou je
iba koľko to bude stáť a ako dlho to bude trvať.
Obhliadku si žiadajte ešte predtým ako začnete s navrhovaním sprchového kúta na mieru a
ušetríte si veľa času, energie a stresu.

3. Prispôsobte sprchový kút vašim potrebám
Sprchový kút na mieru sa dokonale prispôsobí vašim potrebám aj potrebám vašej rodiny. Pri
navrhovaní a plánovaní si premyslite a spíšte všetky svoje požiadavky a potreby, ktoré treba
zohľadniť. Problémom nie je ani bezbariérový prístup alebo umiestnenie v podkrový.
Základné varianty
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Sprchový kút na mieru musí byť samozrejme prispôsobený dispozičným a priestorovým
možnostiam vašej kúpeľne. Pri navrhovaní myslite na tieto základné veci:
•

Dispozičné vlastnosti kúpeľne - Teda umiestnenie sprchového kúta. Keď je kúpeľňa
malá, sprchový kút sa dáva väčšinou do jedného z rohov, v prípade väčšej kúpeľne
sa dá sprcha umiestniť prakticky kdekoľvek. V podstate platí, že čím je väčšia
sprcha tým je sprchovanie pohodlnejšie.
S umiestením sprchového kúta súvisí aj umiestnenie zariaďovacích predmetov. Keď
sa rozhodujete kam sprchový kút umiestnite myslite aj na toaletu, radiátor či
umývadlo. Hlavne v menších kúpeľniach je dôležitý každý centimeter a dôkladné
plánovanie. Môže sa ľahko stať, že od vysnívaného kúta vás bude deliť 5 cm kvôli
ktorým jednoducho neotvoríte dvere a tak budete musieť pristúpiť na
kompromisné riešenie.
Tip: Sprchová ružica by nemala byť umiestnená oproti dverám, aby sa
minimalizovala možnosť úniku vody.

•

Výška sprchové kúta - Pri určovaní výšky sprchového kúta je potrebné zohľadniť
skutočnosť, že horúca voda znamená aj tvorbu pary. Tá stúpa nahor a zväčša
odchádza v hornej časti sprchového kúta. Výška skla by teda nemala siahať až po
strop kúpeľne. Štandardná výška je 200 cm, ale pri sprchových kútoch vyrábaných
na mieru si môžete výšku určiť sami. Ľubovoľná výška je výhodu pri atypických
riešeniach, kde sú neštandardné obklady, šikmé stropy v podkroví, krivé steny,
atď. Ak vám to priestor dovoľuje, odporúčame naplánovať výšku sprchového
kúta tak, aby bol o 15-20 cm vyšší, ako najvyšší člen rodiny. Ak máte klasické
obklady z optického hľadiska je najlepšia voľba taká, kedy výška skla končí vo výške
špáry.

•

Spôsob otvárania dverí - Rozoznávane 5 rôznych spôsobov otvárania dverí jednostranné otváranie smerom von, kývne obojstranné otváranie, zdvíhacie,
posuvné a sklápacie (najmä pre zásteny na vaňu). Výber záleží na priestorových
možnostiach ale hlavne na vás. Pri plánovaní myslite hlavne na to, aby bol vstup
čo najširší a vy ste sa cítili pohodlne pri vstupe aj pri pohybe. Úzke dvere vám určite
komfort neprinesú. Štandardne mávajú kúty rozmer 90 x 90 cm a dverné krídlo,
ktorého rozmer je cca 55 cm. Pri každodennom používaní sa to rozhodne nedá
považovať za komfortné riešenie. Pri pántoch zohráva úlohu hlavne vaša náročnosť
na tesnosť sprchového kúta. Klasické obojstranné pánty s otváraním smerom von aj
dnu vám vysokú tesnosť neposkytnú.
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4. Vyberte si vhodný rozmer a spôsob otvárania
Typ otvárania je častým problém pri výbere sprchového kúta. Pri sprchových kútoch na
mieru si môžete zvoliť pre vás ideálny rozmer, ale aj spôsob otvárania. Ten by mal vyhovovať
podmienkam vo vašej kúpeľni alebo potrebám jednotlivých členov domácnosti.
Aké spôsoby otvárania poznáme a aký je medzi nimi rozdiel?
•

Kývne otváranie - otváranie dverí smerom dnu si ľudia žiadajú hlavne preto, aby
voda nekvapkala na podlahu. Neexistuje ale pánt, ktorý by sa otváral iba smerom
dnu a to hlavne kvôli bezpečnosti. Vhodným riešením je teda obojstranné
otváranie smerom dnu aj von. Kývne otváranie je vhodná voľba aj z hľadiska
bezpečnosti, nakoľko pri páde alebo nevoľnosti nemôžete zablokovať dvere
a privolaná pomoc bude mať voľný prístup. Ak chcete sprchový kút s čistým
dizajnom bez použitia tesnenia potom je pre vás kývne otváranie ideálne. Sprchové
kúty s takýto otváraním sa ale vyznačujú sa nízkou tesnosťou.

•

Jednostranne otváravé pánty (smerom von) - sú vhodné hlavne vtedy, keď je vašou
prioritou tesnosť. Tento typ pántov vyžaduje používanie tesnení na hranách skla.
Je nutné ich chrániť proti pretlačeniu mechanickým dorazom.

•

Zdvíhacie dvere - pánty so zdvíhacou funkciou sú rozšírenou funkcionalitou
jednostranne otváravých pántov. Pánty pri otváraní pridvihujú o niekoľko
milimetrov celé dverné krídlo a zabezpečujú plynulé otváranie bez styku
s podlahou (bez šúchania).

•

Posuvné dvere - posuvné dvere sú ideálne do malej kúpeľne, kde by vám kývne
otváranie zbytočne uberalo miesto. Treba ale vedieť, že ak si potrpíte na pohodlie,
potrebujete mať k dispozícii šírku cca 130 cm. Zhotovenie pri menších šírkových
rozmeroch je tiež možné, len dosť nepohodlné.
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•

Sprchová zástena Walk- in - okrem štandardných tvarov sprchových kútov sú čoraz
obľúbenejšie aj tzv. „walk in“ sprchy (bez sprchových dverí). V prípade riešenia
sprchovej zásteny z jedného dielu skla je minimálna odporúčaná šírka sklenenej
plochy 130 cm, aby voda nešpliechala von. Neštandardným a hlavne romantickým
riešením môže byť aj sprchový kút pre dvoch, v rozmeroch od 140 - 160cm.

5. Myslite na každý detail
Ak si myslíte, že stačí vybrať veľkosť, umiestnenie, výšku a typ otvárania sprchového kúta,
mýlite sa. Výber vhodného sprchového kúta na mieru si vyžaduje komplexnejšie riešenie a
podstatný je každý detail. Pri navrhovaní sprchového kúta na mieru musíte vy, alebo
predajca, myslieť oveľa ďalej .
Myslieť treba aj na odvodňovaciu techniku a typ sprchy. Tieto maličkosti budú čerešničkou
na torte a otvoria vám možnosti, ktoré ste doteraz videli iba vo wellness centrách alebo
katalógoch. Predstavte si ten pocit, keď sa postavíte pod veľkoobjemové dažďové sprchy
alebo vodopád priamo vo svojej kúpeľni. A čo tak nádherné obložené sedadlo a množstvo
kvalitných masážnych trysiek? To je relax, ktorý si zaslúžite po každom náročnom dni.
Na správne umiestnenie odvodňovacej techniky a prietok sprchy by ste mali myslieť už pri
navrhovaní. Inak sa vám môže ľahko stať, že skončíte s odtokovým žľabom, ktorý nebude
dimenzovaný na veľkoobjemovú sprchu a tak si ju nikdy naplno neužijete. Rovnako dôležitý
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je aj spád podlahy, pretože ak bude smerovať ku dverám voda by mohla preniknúť aj cez to
najlepšie tesnenie.
Tip: Nechajte si poradiť už pri navrhovaní sprchového kúta. Môžete si veľa vecí uľahčiť a
nehľadať kompromisné riešenia počas realizácie.

6. Kvalitné tesnenie
Aby bol váš sprchový kút bezchybný potrebuje aj vhodne zvolený tesniaci profil. Nesprávne
zvolené tesnenia netesnia tak ako by mali, kút preteká a ich životnosť je veľmi krátka. Už
po pár mesiacoch postupne tvrdnú a začínajú sa vysúvať, odskakujú zo skiel, černajú,
plesnivejú a zapáchajú.
Pri otváracích sklenených sprchových dverách sa na ich hrany umiestňujú tesniace profily
rôznych rozmerov a tvarov. Ich úlohou je ochrániť okolie proti špliechaniu vody pri
sprchovaní. Pri správnom použití tesniacich profilov môže kút poskytnúť výbornú tesnosť,
ale treba si uvedomiť aj skutočnosť, že pri otvoroch môže nastať minimálny únik vody.

Miesta, v ktorých sú sklá spojené so stenou sa tesnia špeciálnym lepidlom s ochranou voči
plesniam. Toto zaisťuje popri vodotesnosti aj fixovanie skla pozdĺž celého okraja steny.
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Tip: Aby sprchový kút na mieru spĺňal normu tesnosti musí obsahovať záplavovú lištu a
tesnenie spodnej hrany dverí. Ochrana proti záplavovej vlne by mala byť umiestnená na
podlahe, vaničke, resp. na primurovanom nadvihnutom soklíku.

7. Bezpečnosť na prvom mieste
Sprchový kút by mal slúžiť dlhé roky a tak nemôžete mať obavu používať ho, alebo sa
strachovať či vaše deti náhodou nerozbijú sklo a neskončí to úrazom. Na prvom mieste je
teda otázka bezpečnosti a odolnosti skla. Hoci sa navonok sklo javí ako krehký materiál,
v prípade kaleného skla to neplatí. Kalením získava sklo mnohonásobnú pevnosť a stáva sa
päťkrát odolnejším voči bočným nárazom, teda zodpovedá vyšším nárokom bezpečnosti.
Sprchové kúty na mieru obyčajne nemajú rám a na výrobu sa používa práve bezpečnostné
kalené sklo s hrúbkou 8-10 mm. Tenšie sklá sú z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Sklá s
hrúbkou 4 mm sa vyrábajú a predávajú len kvôli nízkej cene ale na bezpečnosť sa príliš
nehľadí. Hraničnou hodnotou je 6 mm hrúbka, ktorá sa dá použiť pri menších kútoch s
rozmerom 80 x 80 cm alebo 90 x 90 cm. Hrúbka síce je funkčná, ale úplnú istotu vám
neprinesie.
A ako zistíte či je vaše kalené sklo bezpečnostné? Každé sklo ktoré prejde procesom kalenia
musí byť označené ochrannou známkou kalenia. Ak je sklo bez takéhoto označenia, môže sa
stať, že nie je bezpečnostné kalené.
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8. Vyberte si sklo podľa svojich predstáv
Pri navrhovaní sprchového kúta na mieru máte veľa možnosti aj pokiaľ ide o sklo. Pri výbere
typu skla treba zvážiť, či je vám bližšie číre sklo alebo chcete využiť intímnu atmosféru
matného mliečneho skla. Okrem klasického číreho skla existuje aj ultra číre sklo. A v čom je
rozdiel?
Lesklá, krištáľová priehľadnosť ultra číreho skla s nízkym obsahom železa je ideálnou voľbou
v prípade, že je dôležitá neutrálnosť farby a maximálna priehľadnosť. Pre ultra číre sklo je
charakteristická vysoká priepustnosť svetla a fakt, že nemá zelený nádych typický pre
tradičné číre sklo. Rozdielny farebný nádych je viditeľný najmä na hranách. Čím je klasické
číre sklo hrubšie tým je hrana zelenšia.

Máte radi pocit súkromia pri sprchovaní? Ak si chcete udržať dôverný, uvoľnený pocit počas
osviežujúcej sprchy riešením je sprchový kút z matného mliečneho skla. Mliečne sklo má
taktiež dokonalý hladký povrch, ktorý rozptyľuje svetlo a vyvoláva pocit, akoby žiarilo
zvnútra.

Číre sklo

Matné mliečne sklo
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9. Náročné čistenie je mýtus
Búrame predsudky ohľadom čistenia! Možno tomu teraz neveríte, ale aj z čistenia môžete
mať radosť. Stačí si dať pozor pri výbere vhodnej povrchovej ochrany skla. Bežné povrchové
úpravy sú často iba marketingový ťah a ide hlavne o cenu. Bežná povrchová úprava má
životnosť asi 3-6 mesiacov v závislosti od používania sprchového kútu. Úpravu je možné
nanášať opakovane k čomu výrobcovia ponúkajú rôzne typy prípravkou. Celosklenené
sprchové kúty na mieru sa lepšie čistia, nakoľko ide o bezrámový systém. Výrazne sa tak
znižuje riziko uchytenia sa nečistôt v rohoch, pri pántoch a v záhyboch.
Aby ste čistotu a priehľadnosť skiel dlhodobo zachovali a nemárnili zbytočne čas čistením
môžete ošetriť sklo prípravkom ClearShield. Výhodou je, že voda bude zo skla lepšie stekať
vďaka vodoodpudivej vrstve ClearShield. Okrem toho prípravok zabraňuje usadeniu
vodného kameňa, šíreniu baktérií, povrch skla zachováva číry a čistý, chráni ho pred
koróziou a udrží jeho žiarivý vzhľad.

Bez ochrany

S ochranou ClearShield

Životnosť vrstvy ClearShield je až 8 rokov pokiaľ budete dodržiavať pokyny výrobcu. Správna
údržba skla ošetreného s ClearShield spočíva v jednoduchom umytí povrchu teplou vodou s
jemnou bavlnenou handrou bez akýchkoľvek bežných čistiacich prostriedkov alebo umytí
povrchu s čistiacim prostriedkom AFTER CARE špeciálne vyvinutým na sklo ošetrené
prostriedkom Clear Shield. Špeciálny povrch ClearShield sa nedá z bežnou povrchovou
úpravou v žiadnom prípade porovnávať.

10. Šperk v podobe kovania
Dizajn a povrchovú úpravu kovania môžete zladiť s ostatnými doplnkami alebo vybavením
kúpeľne. Dosiahnete tak jednotný vzhľad a zvýrazníte krásu skla.
Namiesto rámových profilov umiestnených na stenu sa pri kútoch na mieru uprednostňujú
bodové ukotvenia, pri ktorých sa zabezpečuje 100% tesnenie medzi stenou a sklom. Pri
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otváravých dverách treba zohľadňovať ich hmotnosť. Ak sa prekročí nosnosť pántov, dvere
budú vydávať škrípajúci, klepotajúci alebo iný nepríjemný zvuk a ťažko sa otvárať. Pri výbere
kovaní sa nezabudnite informovať o jeho životnosti v prípade použitia v sprchových kútoch.
Málokto ale dokáže na takúto otázku presne odpovedať.

Ak vám vadí stabilizačná tyč, ktorá môže kaziť čistý dizajn spomeňte si na bezpečnosť.
Stabilizačná tyč spevňuje a fixuje sprchový kút v hornej časti čím posúva bezpečnosť na
vyššiu úroveň. V prípade, že by ste spadli na sklo stabilizačná tyč udrží sprchový kút v celku a
vyhnete sa tak zraneniam.

11. Montáž zverte odborníkovi
Montáž sprchových kútov na mieru je lepšie zveriť do rúk niekoho, kto už zopár sprchových
kútov realizoval a má potrebné skúsenosti. Pri sprchových kútoch na mieru je dôležité
dôkladné plánovanie, výber kvalitných materiálov, zladenie pántov a kotviacich prvkov
podľa konkrétnych daností kúpeľne a hlavne odborná montáž.
Montáž sprchového kúta na mieru, ktorý vás môže stáť aj niekoľko tisíc eur určite nebudete
chcieť zveriť do rúk montážnika, ktorý nemá potrebné školenia a zručnosti.
Aké problémy môžu vyplývať z neodbornej montáže?
•
•
•

Vytekajúca voda
Povrchová úprava skla nevydrží, zmyje sa zo skla veľmi rýchlo
Hrozí rozbitie skla
11
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•
•

Nekvalitný silikón môže znamenať vznik plesne
Nepresne nastavené pánty a problémy s otváraním

Odborná montáž musí spĺňať predpísané normy a parametre
arametre výrobcov skla a kovaní. To si
vyžaduje pravidelné školenia a zdokonaľovanie sa v odbore. Asi najpresvedčivejší je
argument, že garanciu záruky na sprchový kút budete mať iba v prípade, že montáž bude
vykonaná odborníkom.
Tip:: Pri výbere dodávateľa sprchové kútu na mieru hľadajte takého, ktorý vám
v
zabezpečí
komplexné služby od zamerania, cez návrh a poradenstvo pri správnom výbere až po
konečnú montáž a dlhodobý servis. Sprchový kút ktorý vy a vaša rodina budete užívať dlhé
roky musí byť jednoducho špičkový.

12. Dlhšia záruka
Kvalita materiálov
iálov a spracovania sa dá odhadnúť aj podľa dĺžky záruky. Kvalitné sprchové
kúty, ktoré bez problémov slúžia dlhé roky majú záruku pokojne 5 a viac rokov. V žiadnom
prípade sa neuspokojte s klasickou zákonnou zárukou na 2 roky. Spoľahlivý výrobca nemá
problém poskytovať
kytovať predĺženú záruku na svoje výrobky.
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Na záver
Čo musíte vedieť, aby ste vybrali správne dlhodobo slúžiaci sprchový kút bez
zbytočných nákladov:
• Osobná obhliadka a odborné poradenstvo
• Precízne zameranie
• Presne definovanú ponuku s výslednou cenou, aby vám nevznikli
dodatočné náklady!
• Žiadajte presne a precízne vyhotovené výkresy a kompletnú
dokumentáciu s vizualizáciou!
• Zmluvou o dielo sú chránené vaše záujmy!
• Vyjasniť na čo sa vzťahuje poskytnutá garancia!
• Je osožné vedieť o reklamačnom poriadku spoločnosti!
• Odborná montáž!

Práve ste sa dočítali až k záveru tohto ebooku. Veríme, že čas a energia ktorú ste tomu
venovali sa vám niekoľkonásobne zúročia pri výbere a realizácií vášho nového sprchového
kúta.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte
kontaktovať na info@interiersklo.eu, www.interiersklo.eu radi vám poradíme.
Čarujme spolu so sklom!
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