
PRODUKT ROKU
Název: Nová generace řady baterií GROHE Eurosmart
Společnost: Grohe ČR, s. r. o.

PRODUKT ROKU
Název: Kompletní koupelnová série LUA
Společnost: LAUFEN CZ, s. r. o.

Přímočarý design v nejčistší formě 
sahající až k vlastní podstatě se 
setkává se střídmými geometrickými 
liniemi. Taková je série LUA, nová 
všestranná koupelnová kolekce, která 
si najde své místo jak v domácnostech, 
tak ve veřejném prostoru. Toanu 
Nguyenovi, světoznámému designérovi 
a architektovi, se podařilo vytvořit 
další komplexní stylovou koupelnu 
s důležitým společným jmenovatelem: 
nadčasovostí. Kolekce LUA je 
ambiciózně navržená tak, aby s novými 
vodovodními bateriemi, dokonale 
tvarovanými vanami a rozsáhlou 
nabídkou nábytku LANI vytvořila to 
pravé řešení celé koupelny.

Gratulujeme všem oceněným 
společnostem a konkrétním 

lidem v nich za skvělou práci, 
vynikající produkty a pevné 

nervy v letošním roce!
Za redakci Obklady, dlažba & sanita

Martin Kubín – šéfredaktor
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PRODUKT ROKU
Název: Vysoce flexibilní lepicí 
malta třídy C2T S1 Baumit 
Baumacol FlexUni Gel
Společnost: 
Baumit, spol. s r. o.

Baumit Baumacol FlexUni Gel je 
lepicí hmota se zatříděním C2T S1, 
která se nabízí v pytlovém balení 
o hmotnosti 25 kg. Již na první pohled 
ji charakterizuje a od běžné konkurence 
odlišuje snadná zpracovatelnost, 
jejímž výsledkem je krémovitá 
konzistence lepicí hmoty. Dochází tak 
ke snadnějšímu nanášení hmoty na 
předem připravený podklad. Zmíněná 
krémovitost však přináší v porovnání  
s konkurencí také další benefity.

Nová řada Eurosmart byla skrz naskrz 
vylepšena, počínaje moderním designem 
a konče prvotřídními vestavěnými techno-
logiemi. Nový vnitřek BlueCore představu-

je pečeť dokonalosti inženýrských postupů 
ve společnosti GROHE. U umyvadlových, 
kuchyňských, vanových a sprchových 
baterií je nyní vestavěná nová, 35 mm 
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kartuše GROHE SilkMove® s integrovaným 
omezovačem teploty. Řada Eurosmart tak 
zůstává rozumnou a výhodnou volbou pro 
malé i velké koupelnové projekty.

Martin Herclík
Produktový manažer

Iva Šedivá
Vedoucí marketingové komunikace
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PRODUKT ROKU
Název: Samostojná akrylátová vana MONOLITH
Společnost: POLYSAN, s. r. o.

cích a odvážných řešeních, ale nově 
také kuchyně.
Na prodejně je možné se inspirovat 
deseti kompletně zařízenými kuchyň-

PRODEJNÍ CENTRUM
Název: Nová prodejna MK v Rakovníku MK KOUPELNY a KUCHYNĚ
Společnost: MK, s. r. o.

skými sestavami. Vysněnou kuchyni ale 
zákazníkovi navrhnou a nakreslí na míru 
jeho požadavkům, zaměří a následně 
zajistí dopravu i montáž.

Jedná se o samostojnou akrylátovou 
vanu, kterou tvoří monolitický blok, což 
mimo elegantního vzhledu zaručuje 
i jednoduchou údržbu. Vana a krycí 
venkovní panel jsou z jednoho materi-
álu bez viditelného spojení. Ostrá ven-
kovní hrana je přizpůsobená k instalaci 
na stěnu. Výhodou je rychlá instalace 
během 20 minut. Na objednávku ji lze 
osadit vnitřním LED osvětlením a hyd-
romasážním perličkovým systémem 
TURBO AIR.

Jeden z nejúspěšnějších výrobků 
v nabídce firmy SCHELL, nezámrzný 
ventil Polar II,ß v zimních měsících 
zajistí téměř nepřerušený venkovní 
odběr vody. Princip fungování ventilu 
je promyšlen do posledního detailu. 
Po každém použití dochází k jeho 
automatickému vyprázdnění. To je 
umožněno systémem nuceného 
přisávání vzduchu do armatury, čímž je 
zajištěn gravitační odtok vody z trubky.

originální, nenapodobitelné plochy. 
Série CAVA nabízí rektifikované dlaždice 
60 x 60 cm s matným nebo leštěným 
full lappato povrchem v identickém 

PRODUKT ROKU
Název: Kolekce obkladaček a dlaždic RAKO – série CAVA
Společnost: LASSELSBERGER, s. r. o.

Díky novým technologiím, velkým 
formátům obkládaček a velkému počtu 
různých designů v lesklém a matném 
provedení vytvářejí keramické obklady 

PRODUKT ROKU
Název: Nezámrzný ventil SCHELL Polar II
Společnost: SCHELL GmbH & Co. KG

designu. K dokonalosti této série 
nechybí vkusné a elegantní 
dekorace ani technické funkční 
doplňky.

Společnost MK, s. r. o. otevřela novou 
prodejnu v Rakovníku a rozšířila svoji 
nabídku. Zákazníci zde najdou nejen 
koupelny, a to v netradičním kombina-
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Aleš Řezáč
Obchodní manažer

Andrej Grossu
Obchodní manažer

Markéta Dvořáčková
Jednatelka společnosti
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