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Spoločnosť Alca plast prináša 
riešenie osadenia funkčného 
sprchového kúta v kúpeľni bez 
toho, aby sa musel robiť kom-
promis v priestorovom a výško-
vom usporiadaní. Do svojej po-
nuky zaradila podlahový žľab, 
krytý dizajnovou mriežkou. Vy-
rába sa z nehrdzavejúcej ocele, 
ktorá spolu s konštrukciou za-
isťuje pevnosť a odolnosť proti 
deformácii. Podlahový žľab 
možno využiť v klasických, ale 
predovšetkým v atypicky rieše-

ných kúpeľniach. Ľahko sa udr-
žiava vďaka dvom odtokovým 
komorám s odnímateľnými 
vtokovými dielcami a navyše 
umožňuje aj plynulý prechod 
z mokrej časti do suchej. Žľab 
má vysoký prietok (60 l/min), 
dostatočný aj pre veľkoformá-
tové sprchové hlavice, nízku 
stavebnú výšku (100 
a 110 mm) a rozličný dizajn 
roštov.
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Pre atypické kúpeľne

V oblasti textilných tieniacich 
dekorácií sa na slovenskom tr-
hu objavila novinka s názvom 
Vertikálne emócie. Ide o deko-
ratívny textilný záves sloven-
ského výrobcu tieniacej techni-
ky – spoločnosti K-system. 
Vertikálne pásy zložené zo 
strapcov visia z vodiaceho pro-
filu, ktorý sa používa pri výro-
be vertikálnych žalúzií. Tento 
systém umožňuje výrobu záve-
sov aj v atypických – šikmých 

a oblúkových – vyhotoveniach. 
Môžu sa ovládať nielen manu-
álne, ale aj motoricky. V ponu-
ke je široká škála moderných 
farieb, maximálna dĺžka strap-
cov je 300 cm. Možno ich vy-
užiť nielen na oknách, ale aj 
všade tam, kde treba opticky 
predeliť priestor alebo oživiť 
interiér. Závesné strapce sú 
dvojité, teda hustejšie ako tzv. 
špagetové záclony. Vyrábajú sa 
zo 100 % polyesteru s gramá-
žou 365 g/m2. Ich farebná stá-
losť na stupnici od 1 do 8 (kde 
8 je maximum) je minimálne 
6. Záves možno naklápať alebo 
rozťahovať rôznymi smermi, 
ale aj zdobiť a zväzovať či do-
pĺňať zaujímavým závažím. 
Originálnym prvkom sú najmä 
dekoratívne predmety, ktoré sa 
zalievajú do základného telesa 
– napríklad kryštály, bambuso-
vé drievka, mušličky, ozdobné 
drôtiky či imitácie listov stro-
mov.
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