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O zařízení koupelny v jednom tónu se postará řada doplňků Karree: 

z klasických materiálů chromu a skla a minimalistických tvarů, 

jsou jednotlivé kusy opticky tak flexibilní, že je lze harmonizovat 

prakticky se všemi sériemi Duarvit. Malé rádiusy zajišťují, že 

nezaberou žádný cenný prostor. Vysoká kvalita materiálu a zpraco-

vání garantují dlouhou životnost.

Pravděpodobně ty 
nejhezčí vedlejší věci v koupelně. 
Doplňky značky Duravit.
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Pokud máte chuť na novou koupelnu, 

dobře Vám rozumíme. Brožury a další info 

na www.duravit.com

Czech Republic/Slovakia
Duravit Ceska republika s.r.o.
Přímětická 52
66901 Znojmo
Phone +420 515 220 155
Fax +420 515 220 154
info@cz.duravit.com 
www.duravit.com
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Chuť na
novou koupelnu 
od Duravitu!
KOMPLETNÍ KOUPELNY, MYCÍ PLOCHY, 

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK, VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY, 

BIDETOVÁ SEDÁTKA, DOPLŇKY, WELLNESS SYSTÉMY

OD

 ZAČÁTEČNÍKŮ

 AŽ K LUXUS-

NÍM KOUPEL-

NÁM.

  DESIGN
TECHNOLOGY
 QUALITY

ESIGNSIGN
ECHNOLOGYCHNOLOGY
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Měkkčí, čistší tón a prosto-

rový zážitek z poslechu: 

Happy D.2 zrcadlovou skříň-

ku je možné volitelně 

objednat také s integrova-

ným sound systémem.

Zvuk přes Bluetooth 
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Pěkná koupelna přispívá k dobrému zdraví. Jako místnost, které 

odpovídají všechny požadavky na funkčnost a estetiku. A zde 

příchází do hry Duravit: s produkty a sériemi od umyvadla k bideto-

vému sedátku. Se stálou a dlouhotrvající kvalitou. S téměř dvouset-

letými zkušnostmi ve zpracování keramiky. S mezinárodně 

renomovanými designéry a nadčasově krásnými  formami. Pouze 

ctnosti, kterými originální koupelna od Duravitu přispívá k dobré-

mu pocitu – možná také brzy i u Vás?  

SérieHappy D.2 (by sieger design) zachovává nový, ženský a šik

přístup ke koupelnám. Vlevo: Nábytkové umyvadlo je posazeno na 

filigránskou kovovou konzoli, která slouží zároveň jako držák 

na ručník. Vlevo dole: Závěsné WC a bidet zprostředkováváji maxi-

malní lehkost. Vpravo dole: Umyvadlo se zaoblenými rohy se opticky 

odděluje od zdi, čímž je dosažen téměř vznášející se půvab.
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Vana Starck s pohodlnou opěrkou hlavy.Na první pohled kulatá, umyvadlová

miska Starck 2 se po důkladnějším 

prozkoumání projeví jako lehký ovál.

Designér Philippe Starck stojí za koncentrací na to podstaté. To že 

si puristický přístup a útulný komfort nemusí protiřečit, dokazují 

jeho koupelnové série pro Duravit. Nahoře: Prostý a jedoduchý. 

Umyvadlová mísa a vana kombinovány se zrcadlem a skříňkou pod 

umyvadlo z nábytkového programu Starck. Vlevo: Klasik žije. Slavný 

Starckův barel.
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Vlevo: Série Starck 2 okouzlí svým plynulým, organicky zdánlivým 

tvarem: U kapotovaného závěsného WC a u umyvadla s poloslou-

pem nic neruší procházející, elegantní vzhled. Vlevo dole: Umyva-

dlová mísa Starck-2 v kombinaci se skříňkou pod umyvadlo 

a zrcadlem z nábytkové série Starck. Dole: U hranatého Starck-1 

umyvadla, se zaoblenými hranami, je armatura umístěna na 

lehkou vyvýšeninu vně umvyadla.

Tak elegantní je to vždy, 
když se design koncentruje 
na to podstatné.
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Darling New (by sieger design) je moderní koupelnová série pro 

všechny individualisty. Harmonické tvarování, filigránská hrana 

a naprosto citlivá řeč designu zajišťují nadčasovou eleganci a 

svobodu designu bez hranic. S velkým výběrem individuálních 

mycích ploch, různými velikostmi umyvadel, se sloupy nebo 

polosloupy a přátelskými cenami pasuje Darling New jednoduše 

vždy a všude.

Kdo vlastně říká, 
že pěkná koupelna musí
být drahá? 
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mynewdarling.com

Nahoře: U Darling New není kombinování jen doporučeno nýbrž 

žádoucí: Obzvláště ušlechtile působí kontrast mezi bílou keramikou 

a tmavými tóny dřevěného dekoru všech čelních ploch a korpusů. 

Vlevo: Nábytkové umyvadlo dělá dojem  jeho velkorysými odklá-

dacími plochami a jeho jednoduchými tvary i v té nejmenší velikosti.

Darling New umyvadlová mísa je vhodná pro každé spojení, například zde 

jako dvojitá umývací plocha se skříní pod umyvadlo v dřevěném dekoru.
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Nezaměnitelná právě v její formální jedoduchosti, otevírá série 

DuraStyle (by Matteo Thun & Partners) neznámou svobodu desig-

nu a podtrhuje tak osobnost uživatele. Vpravo: Díky rafinovanému 

2/3 rozdělení  působí skříňky pod umyvadlo lehce, vzdušně 

a propustně. Malý obrázek: Jednoduché ale nezaměnitelné: 

Markantní hrana  keramiky se prolíná celým programem

Individualita je 
pouze slovo. 
U DuraStyle je to program.
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I přesto, že nabízí hodně odkládací plochy, působí nábytkové 

umyvadlo DuraStyle díky úzké hraně docela lehce. Oko bere v potaz 

méně materiálu, což se i v malých prostorech postará o klid a čistotu. 

Vlevo nahoře: V kombinaci se skříňkou pod umyvadlo. Vpravo 
nahoře: Filigránské nábytkové doplňky z pravého dřeva podporují 

téměř beztížný celkový dojem - a nabízí ještě více cenného odkládácí-

ho prostoru.

Nahoře: Sedátka jsou v provedení s nebo bez sklápěcí mechaniky SoftClose. 

Malé obrázky: U závěsného WC Rimless umožňuje otevřený splachovací okraj 

inovativní vedení vody s hygienicky bezchybným splachováním.

Rimless
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„Mokrá místnost“ byla 
včera. Takto útulně může dnes
vypadat koupelna.

Nová měřítka ve stejně redukovaném jako útulném koupelnovém 

designu nastavuje program koupelnového nábytku Delos 

(by EOOS). Vpravo: Delos v povrchové úpravě z pravého dřeva, 

ořech broušený v haptickém reiléfu. Skříňky bez úchytek se 

otevírají lehce přesahujícími dveřmi, zásuvky otevřete pomocí 

Tip-on techniky. Dole: Variabilní deska upouští od viditelných 

nosných konstrukcí, což jí propůjčuje lehký, vznášející se charakter.
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Extra více úložného prostoru, extra lehké: S filigránskými propor-

cemi a  tvůrčí obratností získal X-Large (by sieger design) optickou 

lehkost a splňuje tím hybnou sílu času. U super plochých variabil-

ních desek je spodní deska posunuta dozadu, což ještě zesiluje 

dojem jak kdyby se vznášela. Různé šířky a dvě hloubky zajišťují 

nejvyšší flexibilnost, osm různých povrchu zase nejvyšší osobitost.

Od umění, přes nabídku velkého úložného prostoru, aniž by působili těžce: X-Large variabilní deska, kontejner na kolečkách a skříňky pod umyvadlo.
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Nic není tak důkladné, tak hygienické, tak přirozené a tak osvě-

žující jako čištění vodou. I po použití toalety: Proto Duravit nabízí 

bidetové sedátko SensoWash® novou definici komfortu, kvalitního 

života a moderní WC hygieny. Vpravo: Intuitivně ovládáné dálkové 

ovládání. Dole: U SensoWash® C tvoří WC a sedátko harmonickou 

jednotu - puristický design jako z jednoho odlitku.

Někteří to nazývají bidetové WC. 
My tomu říkáme
pocit-jako-čerstvě-umytý.

SensoWash® Starck C + Starck 2 

Sprchová tyčinka a trysky se 

samy čisti před a po každém 

použití.
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Všechny funkce SensoWash® Starck jsou ovládány dálkovým ovládá-

ním, jednoduše a intuitivně. Od otevírání a zavírání víka a sedátka, 

přes vyhřívání sedátka a čístících funkcí až po měkké fénování. 

Teplota vody, množství vody, pozice trysky a teplota vysoušeče jsou 

individuálně nastavitelné. Obzvláště komfortní: Oblíbené nastavení 

může být uloženo pod dva různé osobní profily.

NOVINKA:

SensoWash® 

DuraStyle by 

Starck.

Perfektní optická harmonie: 
SensoWash®Starck

kombinovatelná s WC sérií 

Starck2, Starck3, DuraStyle a 

Darling New.

SensoWash® Starck C + Starck 3SensoWash® (by Philippe Starck)
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O wellnessu bylo napsáno 
již hodně. S Duravitem můžete 
wellness zažít.

Wellness je příslib dobrého zdraví, pohody a lepší kvality života. 

K tomu dělá Duravit dobré návrhy s produkty, které jsou 

požehnáním pro všechny smysly - také pro oko. Vpravo: Parní 

sprcha St.Trop (by Philippe Starck) se prezentuje jako prostý 

obdélník. Dole: V Blue Moon Poolu (by Jochen Schmiddem) 

s hloubkou celých 500 mm se můžete nechat pěkně nadnášet.
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S Inipi (by EOOS) udělal Duravit saunu v koupelně a obytných prosto-

rech „salonní“. Nyní si můžete užívat pohodu v sauně také v menších 

prostorách. Nahoře: Varianta Inipi B Super Compact s rozměry pouze 

117 x 117 cm se vejde téměř do každého rohu. Na ovládacím poli lze 

nastavit teplotu sauny, časovač sopuštění kamen a digitální přesýpací 

hodiny. Polévání je pohodlné jedním tlačítkem z vnitřní strany sauny.

V Inipi B (236 x 117 cm) se mohou  pohodlně saunovat na lehátku dvě osoby.Volně stojící vana Starck a sprchová zástěna OpenSpace (by EOOS), u které 

jsou dveře po sprchování jednoduše „zaklapnuty“ na stěnu.
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