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10 KROKOV KU KÚPEĽNI SNOV 

A 

9 OMYLOV PRI JEJ ZARIAĎOVANÍ. 

 

 

 

 Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Príručka je 

zdarma k stiahnutiu na www.vyberovekupelne.sk. Ďakujem za pochopenie. 

Stiahnutím príručky  rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tohto materiálu, úspechy a neúspechy sú vo 

vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o 

produktoch a službách tretích osôb. Tieto informácie sú iba doporučením a vyjadrením môjho názoru k tejto 

tématike. 

https://www.vyberovekupelne.sk/
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Ako si vytvorím svoju kúpeľňu snov? 

 

 

Odpoveď na túto aj na mnohé iné otázky spojené so zariaďovaním 

kúpeľne vám dá príručka, ktorú ste si práve stiahli. Venujte teda 

niekoľko minút nasledujúcim stranám. Získate užitočné rady a tipy ako 

si zariadiť kúpeľňu snov, ale dozviete sa aj to, čomu by ste sa mali 

radšej vyhnúť.    

 

Tak poďme nato ! 
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1. REÁLNE VYUŽITIE KÚPEĽNE  

 

 Túžite po rohovej vani? A ste si istý, že ju využijete? 

Mať krásnu veľkú rohovú vaňu 

je snom mnohých ľudí, 

pretože s ňou slovo relax, 

dostáva úplne nový rozmer. 

Ale úprimne, ako často si 

nájdete čas na relax vo vani, 

prípadne kúpanie vo dvojici? 

A zmestí sa vám potom do 

kúpeľne okrem rohovej vane 

ešte aj niečo iné?  

 

 

 Túžite po netradičnej 

dlažbe, napríklad z 

okruhliakov? 

Na fotkách, ktoré ste si poctivo 

vyhľadali na internete vyzerá 

efektne, navodí atmosféru leta 

a dovolenky, hostia z nej 
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nespustia oči... Ale čo myslíte, je takáto originálna dlažba jednoduchá na 

údržbu? Ak si myslíte, že nie, máte pravdu. No a stáť pri sprchovaní na studených 

kameňoch tiež nemusí byť práve príjemná záležitosť. 

 

 

 

 Listely, dekory a mozaiky aj do malej kúpeľne? 

Dekory a mozaiky vedia kúpeľňu oživiť a vyzerajú 

naozaj krásne pokiaľ máte priestrannú kúpeľňu. 

Len si predstavte ako by vyzeral krásny kvetinovú 

dekor zložený so 6 obkladačiek, ak ho z jednej 

strany zakrýva radiátor a z druhej práčka. Ak ste 

majiteľom malej kúpeľne a dekor si nechcete 

nechať vziať, voľte ho citlivo a v malom rozsahu. 

 

 Zapáčil sa vám bezbariérový sprchový kút ? 

Bezbariérový sprchový kút je určite praktický pre 

seniorov, alebo v prípade zdravotného handicapu. Pokiaľ ale chcete sprchovací 

kút bez dverí iba kvôli dizajnu, dobre si to premyslite. Keď opadne nadšenie a 

okúzlenie z nového sprchovacieho kúta môže vám začať prekážať, že voda bude 

nie len v sprche, ale aj všade okolo. Myslite teda hlavne ne praktickosť a 

nástrahy každodenného používania. 

 

 Sú mliečne sklá naozaj praktickejšie ? 
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Mliečne sklo alebo rôzne zaujímavé dekorácie na skle na dvierkach sprchového 

kúta sú určite pôsobivé. Mnohí si myslia, že na mliečnom skle alebo dekoráciách 

nebude vodný kameň tak biť do očí, prípadne vás zachráni ak niekto nečakane 

vojde do kúpeľne.  

Realita je ale úplne iná. Údržba a odstraňovanie vodného kameňa zo skla s 

dekoráciami je podstatne náročnejšia ako pri jednoduchom čírom skle. No a ak 

vám nečakane vtrhne do kúpeľne manželka alebo manžel, môže sa k vám pridať 

a to bude pravdepodobne veľmi príjemná "prepadovka". Druhou možnosťou je 

jednoducho sa zamykať. 

 

Takýchto príkladov by sme mohli uviesť podstatne viac, ale vráťme sa k pointe. Pri 

snívaní o novej kúpeľni sa reálne zamyslite aj nad tým, koľko osôb bude kúpeľňu 

využívať a ako často bude využívaná. Verte, že dôležitejšie ako štýlový vzhľad je 

praktickosť, účelnosť a kvalita vybavenia. 

 

2. STANOVTE SI ROZPOČET 

 

 Nedajte si nahovoriť, že rekonštrukcia kúpeľne, alebo nová kúpeľňa snov je príliš 

drahá. Bude stáť presne toľko, koľko sa do nej rozhodnete investovať. 

  

 Stanovte si finančný limit. Určite máte predstavu o tom, koľko peňazí chcete 

alebo môžete do kúpeľne investovať. 
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 Dobrou správou je, že takmer každý 

kvalitný výrobca kúpeľňového 

vybavenia vyrába luxusné aj 

ekonomicky menej náročné série. 

Môžete tak získať kvalitné produkty za 

primerané ceny.  

 

 Možno túžite po niečom exkluzívnom, modernom a trendy. Jednoducho po 

niečom, čo nemá každý. Aj v tomto prípade vám vieme pomôcť. Vyberieme 

moderné, exkluzívne vybavenie a interiérová dizajnérka vytvorí 3D návrh vašej 

kúpeľne. Budete tak mať lepšiu predstavu o tom, ako bude kúpeľňa vyzerať, ako 

bude riešená dispozične a aké vybavenie je najvhodnejšie. Kúpeľňové vybavenie 

objednávame priamo od dodávateľov alebo z veľkoobchodu a tak vám vieme 

ušetriť nemalú sumu peňazí.   

 

 

3. PORAĎTE SA 

 

 Ak máte čas, vyskúšajte si kúpeľňu nakresliť sami. Pomôžu vám rôzne plánovače 

a konfigurátory kúpeľní, ktoré sú voľne dostupné. Vyskúšali sme si tri softwery 

zdarma a odkazy na ne nájdete v našom článku 

http://www.prvaskolaokupelniach.sk/vizualizacia-kupelne-program/ . 

Keď budete približne vedieť, ako by mala kúpeľňa vyzerať, môžete začať 

uvažovať o vybavení  

 

http://www.prvaskolaokupelniach.sk/vizualizacia-kupelne-program/
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 Vyhľadávajte ľudí, ktorí si prechádzajú, prípadne si už prešli tým istým ako vy. 

Môžete tak získať veľa užitočných a praktických rád. Odporúčame portál 

http://www.modrastrecha.sk/forum/category/kupelna/ 

 Postupujte krok za krokom : 

1. vyberte si farbu, ktorá by vám najviac vyhovovala a páči sa vám, neriešte ešte 

veľkosť obkladov,  

2. premyslite si čo všetko reálne v kúpeľni potrebujete a chcete mať  

( skrinka pod umývadlo, zrkadlo s úložným priestorom, práčka, kôš na bielizeň, 

poličky a podobne), 

3. napíšte si len to, čo naozaj potrebujete, potom si to všetko ešte raz prejdite, 

zredukujte a vyškrtajte, 

4. využite chat na stránke Výberové kúpeľne - ak potrebujete radu, neváhajte sa 

nás opýtať. 

 

4. VÝBER KÚPEĽŇOVÉHO VYBAVENIA 

 

Keď už viete, koľko ľudí bude kúpeľňu využívať, 

ako by mala vyzerať, čo by sa v nej malo nachádzať 

a koľko ste ochotný do nej investovať môžete sa 

posunúť o krok ďalej. 

Toto je moment, kedy by ste mali začať s výberom 

konkrétneho vybavenia kúpeľne, dlažieb a 

obkladov. Najlepšie je navštíviť rôzne kúpeľňové 

štúdiá, kde si môžete všetko pozrieť a vyskúšať.   

Vybrať si správne, môže byť vzhľadom na obrovské 

http://www.modrastrecha.sk/forum/category/kupelna/
https://www.vyberovekupelne.sk/
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množstvo produktov náročné. Preto sme pre vás pripravili 7 videí, v ktorých sa 

dozviete, ako si vybrať vybavenie do kúpeľne. Videá nájdete kliknutím na nasledovný 

odkaz https://www.vyberovekupelne.sk/ako-si-vybrat.html 

 

 

5. VÝBER MAJSTRA A STAVEBNEJ FIRMY 

 

Premyslite si, komu zveríte do rúk 

rekonštrukciu vašej kúpeľne. Ak ste 

zručný domáci majster, možno 

zvládnete niektoré činnosti aj sami. V 

tomto prípade ale robíte všetko na 

vlastné riziko a prípadné nepodarky 

môžete reklamovať len sami u seba.  

Ak sa rozhodnete, že kúpeľňu bude 

rekonštruovať profesionál, prečítajte si na našom blogu článok o tom, ako si správne 

vybrať majstra alebo stavebnú firmu: 

http://prvaskolaokupelniach.sk/ako-najst-instalatera-ci-stavebnu-firmu/ 

Dôležité je, aby ste si hneď na začiatku jednoznačne určili, čo a v akej kvalite budete 

požadovať od majstra alebo stavebnej firmy. Počas realizácie už môže byť neskoro a 

nasadnete na šialený kolotoč problémov a nejasností. 

 

 

 

https://www.vyberovekupelne.sk/ako-si-vybrat.html
http://prvaskolaokupelniach.sk/ako-najst-instalatera-ci-stavebnu-firmu/
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6. KDE SI OBJEDNAŤ KÚPEĽŇOVÉ VYBAVENIE ? 

 

Ideálne u jedného predajcu! Ak by ste 

vybavenie chceli vidieť "naživo", alebo 

uprednostňujete osobný kontakt s 

predajcami poradíme vám, kam sa 

oplatí zájsť.  

 

Pokiaľ máte dostatok času a energie 

obehajte všetky kúpeľňové štúdia vo 

vašom okolí. Môžete tak nájsť nie len najlepšie vybavenie ale aj predajcu, ktorý vám 

poradí a pochopí vaše potreby. 

Cenovú ponuku si dajte vypracovať tam, kde chcete reálne nakúpiť. Samozrejme je v 

poriadku dať si vypracovať viacero cenových ponúk od rôznych predajcov, aby ste mali 

čo porovnávať. Ak ste iba zvedavý a zaujíma vás cena, ale o tovar skutočný záujem 

nemáte, nežiadajte vypracovanie cenovej ponuky. Skúsený predajca vám určite bude 

schopný odhadnúť orientačnú sumu a uspokojiť tak vašu zvedavosť. 

 

To isté platí aj pri e-shopoch. Objednať si tovar z piatich rôznych obchodov a potom 

riešiť rušenie objednávok alebo vrátenie tovaru nie je príjemné ani pre vás ani pre 

predajcov. 

Kúpeľňové vybavenie na Slovensku a v Čechách predáva pár kvalitných veľkoobchodov, 

ktorí dodávajú tovar ďalej do štúdií a e-shopov. Vyberte si niekoho kto vám sadne ako 

človek a buďte úprimný. Ak môže rád pomôže a dopracujete sa k výbornej cene, 

službám, servisu.  
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Tip : Kvalitné značky kúpeľňového vybavenia vedia objednať prakticky všetci 

predajcovia, ale každý z nich vám môže ponúknuť trošku inú cenu. Mali by ste sa 

rozhodovať nie len na základe ceny, ale brať do úvahy aj služby a servis aký môžete 

dostať. 

 

 

7. DODACIE DOBY 

 

Dôležité je správne načasovanie. Zložiť 

vašu kúpeľňu snov na počkanie 

jednoducho nie je možné. Ak budete 

mať šťastie môže sa stať, že všetko, čo 

potrebujete bude mať predajca 

skladom. Spoliehať by ste sa na to ale 

nemali a vo väčšine prípadov si na 

vybavenie budete musieť počkať. 

Dokonca ani výrobcovia nemajú vždy všetko skladom. 

 

Keďže kúpeľňové vybavenie je krehké a ťažké, veľkoobchody a výrobcovia majú presne 

dohodnuté výrobné a expedičné termíny. Ak si chcete kúpeľňové vybavenie vyberať a 

nechcete sa uspokojiť iba so “skladovkami” objednajte tovar kľudne aj mesiac pred 

realizáciou. 
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Áno kľudne mesiac. Tovar vám domov príde postupne alebo naraz 1,2 alebo 3 týždne 

od objednania. Keď príde stavebná firma, murár či inštalatér, aby sa pustili do 

rekonštrukcie budete mať všetko pripravené. Nič nie je horšie ako keď tovar mešká 

alebo zháňate vybavenie na poslednú chvíľu.  Keramika, obklady a dlažby sú vyrábané z 

prírodných materiálov, množstvo z výrobkov sa vyrába ručne. Jednoducho zákon 

schválnosti funguje pri prerábaní kúpeľne, tak ako asi nikde inde. Čím viac niečo 

potrebujete tým je to nedostupnejšie. 

  

 

8. REALIZÁCIA 

 

Stavebná firma a majstri už 

"zarezávajú" u vás doma? V tom 

prípade je vhodné sledovať a 

kontrolovať ich prácu denne. Každý z 

nás má iné nároky a predstavy o tom, 

ako by mala dokonalá kúpeľňa 

vyzerať. Niekto si krivo položenú 

dlažbu ani nevšimne, iný prechádza 

bosou nohou a dlaňou po podlahe a kontroluje centimeter po centimetri.  

 

Svoje nároky a požiadavky prekonzultujte s firmou alebo majstrom dopredu. Ak chcete 

niečo výnimočné, alebo patríte k náročnejším klientom, ktorí chcú mať všetko tip-top 

porozprávajte sa o tom ešte pred začatím prác. Možno vám firma alebo majster 
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zoženie či odporučí niekoho, kto bude schopný splniť vaše požiadavky lepšie. Veď oni 

sa poznajú. Stretávajú sa na školeniach, mnohí spolupracujú. 

 

Ak plánujete rekonštrukciu svojpomocne na našom blogu nájdete kategóriu s  

montážnymi návodmi, podľa ktorých môžete postupovať. Ak potrebujete konkrétnu 

radu, alebo si neviete poradiť s montážou niektorých výrobkov kontaktujte nás a 

pomôžeme vám s hľadaním technika, ktorý vám príde na pomoc. Je lepšie zaplatiť pár 

eur za pomoc skúseného technika, ako poškodiť úplne nové zariadenie kúpeľne. 

 

 

9. MÁTE HOTOVO ? 

 

Gratulujeme! 

Nezabudnite si odložiť všetky doklady, záručné listy. Prečítajte si záručné podmienky, 

poznačte dôležité kontakty. Ak vám o 3 roky začne kvapkať batéria je predsa dobré 

vedieť, že má záruku 5 rokov a viete komu volať. 

 

 

10. ÚDRŽBA 

 

Vodný kameň, mydlové usadeniny, nečistoty, prach. Nedovoľte, aby títo strašiaci žili vo 

vašej kúpeľni. Zanedbanie údržby je najčastejšia príčina krátkej životnosti a neuznaných 

reklamácií. 

Používajte vhodné čistiace prostriedky, ktoré sú určené na čistenie kúpeľne a na vaše 

nové vybavenie nepoškodia.  

http://www.prvaskolaokupelniach.sk/kupelna-blog/
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Tak ako z vašej kúpeľne vyhodíte starú 

vaňu vyhoďte aj staré zvyky a 

chemikálie, ktoré sa s novým vybavením 

nekamarátia. 

Ak s vami táto príručka zarezonuje a 

chcete si cestu k dokonalej kúpeľni 

maximálne uľahčiť pomôžeme vám. 

Pripravili sme pre vás službu Kúpeľňa 

snov s ktorou bude rekonštrukcia kúpeľne hračka. 

 

 

 

 

 

A teraz môžeme prejsť k 9 omylom 

pri zariaďovaní kúpeľne. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vyberovekupelne.sk/kupelna-snov.html
https://www.vyberovekupelne.sk/kupelna-snov.html
https://www.vyberovekupelne.sk/kupelna-snov.html
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1. NEPÚŠŤAJTE SA DO REKONŠTRUKCIE SAMI 

Mnohí sa skúšajú pustiť do rekonštrukcie sami. Tá sa ale môže predlžovať, začnú sa 

objavovať problémy a želaný výsledok je v nedohľadne. Obklady utekajú, špáry 

nesedia, kút preteká. Ak nie ste zručný a skúsený remeselník zavolajte si na pomoc 

odborníka. Cena opravy je vždy vyššia ako cena montáže, ktorú spraví odborník. 

 

2. NEBOJTE SA MODERNÝCH RIEŠENÍ 

Starý obklad bol 15x15 to znamená, že aj nový má byť taký. Nie nemá! 

Mali sme obyčajné wc, tak ho budeme mať aj teraz. A nebolo by lepšie to závesné? 

 

Od doby, keď ste zariaďovali svoju súčasnú kúpeľňu už určite uplynul nejaký ten rok. Za 

ten čas bolo vymyslených a vyrobených množstvo nových, moderných kúskov, ktoré 

vyzerajú štýlovo a môžu vám aj uľahčiť údržbu a čistenie kúpeľne. Nebojte sa vyskúšať, 

alebo aspoň zvážiť možnosť, že by ste si zaobstarali niečo, čo ste do teraz nemali. 

 

3. VYMURUJEME SI NIKU NA SPRCHOVÝ KÚT SAMI A DVERE KÚPIME POTOM 

Ak ste natoľko odhodlaný a zručný, že  si trúfate pustiť sa do rekonštrukcie sami, 

rozhodne si zaslúžite obdiv. Pred tým, ako niečo vymurujete vždy sa poraďte, aby 

nenastali problémy s montážou, zožeňte si návody, overte si podmienky uplatnenia 

záruky pri svojpomocnej montáži a pozor na inštalačné rozmery. 

 

4. UŠETRÍME NA LEPIDLE, ŠPÁROVKE, VENTILOCH, MAJSTROCH 

A KÚPIME SI RADŠEJ TEN DRAHŠÍ KÚT 

Aj keď je pochopiteľné, že by ste radšej investovali do luxusnejšieho zariadenia, je to 

určite jedno z najhorších rozhodnutí aké môžete urobiť. Kvalitné lepidlo, špárovka, 

ventily s filtrom, špeciálny silikón (tmel), ktorý nesplesnivie sú veľmi dôležité. Určite 
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nešetrite a nekupujte to najlacnejšie. Takéto "maličkosti" vám môžu veľmi ľahko a 

rýchlo pokaziť radosť z krásnej novej kúpeľne. 

 

5. OBJEDNÁME IBA UMÝVADLO, NÁBYTOK DÁME SPRAVIŤ NA MIERU NESKÔR 

Ak poznáte niekoho kto vám vyrobí nábytok odolný voči vlhkosti, vhodný do kúpeľne, 

je to jedno z riešení ako pri rekonštrukcii ušetriť. Dávajte ale pozor, aby ste si vybrali 

také umývadlo, pod ktoré bude váš stolár schopný vyrobiť nábytok. Určite je na mieste 

skonzultovať to s ním ešte pred kúpou umývadla.  

 

 Skúsenosť:  Čo nespravíte hneď, už len tak nebude.  

 

6. KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY BUDEME RIEŠIŤ AŽ KEĎ BUDE KÚPEĽŇA HOTOVÁ 

Aj keď to možno má svoju logiku, pri riešení rozpočtu si nechajte rezervu aj na kvalitné 

kúpeľňové doplnky. Záleží na nich rovnako, ako na ostatnom kúpeľňovom vybavení. 

Nekvalitné doplnky vo vlhkom prostredí zoxidujú a zhrdzavejú často už po pár 

mesiacoch. 

Nekupujte lacné neznačkové vybavenie, takmer všetci kvalitní výrobcovia vyrábajú aj 

ekonomické série pri zachovaní vysokej kvality za dobrú cenu.  

 

7. LACNÉ DIZAJNOVÉ BATÉRIE 

Batéria je asi tou najdôležitejšou vecou v kúpeľni. Možno sa vám to nezdá, ale 

nekvalitná batéria môže spôsobiť vytopenie celého domu, bytu a v horšom prípade si 

to môžu "užiť" aj susedia.    

Ak teda pokukujete po lacných ale dizajnových batériách, dobre si to rozmyslite. Vždy 

je lepšia jednoduchá ale kvalitná batéria než tá, ktorá je síce štýlová, ale po pár 

mesiacoch už bude zrelá na výmenu. 

http://zaujimavosti.net/pocitace-internet/software-freeware/ako-napisat-velke-o-o-a-a-ine-znaky-cez-klavesove-skratky/
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8. BUDEME MAŤ VAŇU, TAK NÁM STAČÍ SPRCHOVACÍ KÚT  

Sprchovali ste sa už v kúte s rozmerom 80x80 cm? 

Ak vám ešte tento zážitok nebol dopriaty, pred kúpou si tento sprchovací kút 

vyskúšajte. Tí, ktorí už túto možnosť mali vedia, že maličký sprchovací kút je pre 

málokoho dostačujúci. Ak nemáte dosť priestoru na vaňu aj kút, rozhodnite sa, čo z 

toho budete potrebovať a využívať viac. 

 

9. NEPOTREBUJEM VIZUALIZÁCIU KÚPEĽNE 

3D vizualizácia kúpeľne je najjednoduchšia cesta nájsť optimálne riešenie pre novú 

kúpeľňu. Nepodceňujte prípravu a určite využite služby dizajnéra z kúpeľňového 

štúdia, alebo si nakreslite kúpeľňu sami. Na papieri alebo v 3D vizualizácií môže vaša 

kúpeľňa totiž vyzerať úplne inak ako vo vašej hlave. 

 

Práve ste sa dostali na záver tejto príručky a my veríme, že teraz máte o niečo jasnejšie 

v tom ako postupovať pri zariaďovaní či rekonštrukcii kúpeľne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vyberovekupelne.sk/3d-vizualizacia-kupelne.html
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Pár viet o mne 

 

Presťahoval som sa do Brna, aby som mohol spájať 

kvalitných slovenských, českých výrobcov 

kúpeľňového vybavenia a pomáhať tak svojim 

klientom, čitateľom s rekonštrukciou kúpeľne. Som 

zakladateľom a autorom 

www.prvaskolaokupelniach.sk. Milujem wellness, 

plávanie, autá značky Volvo a pozitívnych ľudí. Od 

začiatku roku 2016 tvorím eshop Výberové Kúpeľne.sk – výber najžiadanejšieho 

kúpeľňového a wellness vybavenia. Ak potrebujete poradiť napíšte mi na 

lukas@arter.sk určite Vám odpíšem.  

Ak si chcete privyrobiť, zaregistrujte sa v našom affiliate províznom systéme, ktorý je 

prvou affiliate sieťou špecialistov na kúpeľňové a wellness vybavenie v Čechách a na 

Slovensku. http://affiliate.arter.sk/prihlaseni/ 

               Lukáš Vasaráb 

 

 

 

 

 

 

http://www.prvaskolaokupelniach.sk/
https://www.vyberovekupelne.sk/
http://affiliate.arter.sk/prihlaseni/
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AK CHCETE ZARIADIŤ SVOJU NOVÚ 

KÚPEĽŇU V KĽUDE, MÔCŤ SA 

PORADIŤ S NIEKÝM OCHOTNÝM, 

UŠETRIŤ PENIAZE ZA TOVAR, KTORÝ 

VYDRŽÍ DLHO A OSTAŤ S POCITOM, 

ŽE STE SA ROZHODLI SPRÁVNE, 

VYUŽITE SLUŽBU KÚPEĽŇA SNOV 

 

 

https://zn.sk/ako-vytvorit-velke-specialne-pismena-o-a-u-a-o/
https://www.vyberovekupelne.sk/kupelna-snov.html

