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Vytvoříme Vám na míru originální řešení pro vaši koupelnu 

 

Př. Sprchová vanička s nízkým profilem a skrytým odvodněním: 

Sprchová vanička s minimem esteticky rušivých detailů na viditelné ploše a přitom zajišťující 

odvod předepsaného množství vody z plochy sprchové vaničky.  

To vše při zachování nízké stavební výšky vaničky. 

Zde je těleso sprchové vaničky vyrobeno z masivní kamenné desky, materiál může být 

libovolný. 

Proti přelivu vody při 

sprchování je spádová plocha po 

obvodu opatřena okrajem (1.) .  

Plocha vaničky je odfrézována 

se spádem k odtokové štěrbině 

(3.), přičemž tato spádová 

plocha (2.) může být opatřena 

protiskluznými drážkami, nebo 

povrch opracován v protiskluzné 

úpravě.  

U odtokové štěrbiny, je do 

kamenné desky vyfrézován 

odtokový žlab (4.) vyspádovaný 

do středu desky, kde je osazení 

(5.) pro montáž sifonu.  

Nad odtokovým žlabem je volně 

uložená krycí deska (6.). 

Její lícová plocha může být shodně povrchově opracovaná jako ostatní nášlapná plocha 

vaničky, případně může být tato plocha v leštěném provedení. Z rubové strany je krycí deska 

opatřena vyfrézovanými odvodňovacími kanálky (7.) tak, aby byla zaručena její dostatečná 

únosnost pro stojící osobu a současně plnila funkci zvětšení odvodňovacího profilu odtékající 

vody pod krycí deskou směrem k sifonu. 

Vnější tvar obvodu krycí desky je proveden tak, aby přesně zapadnul do prostoru nad 

spádovaným žlabem (4.). Tím je zaručeno, že nedojde k samovolnému bočnímu posunutí 

krycí desky do strany, bude zachována šířka odtokové štěrbiny a spádová plocha lícovou 

stranou navazuje na lícovou plochu krycí desky. 

Těleso sprchové vaničky je díky své nízké stavební výšce určené pro zabudování do úrovně 

podlahy a tím může splnit případný požadavek na bezbariérový přístup, nebo pro montáž na 

povrch.   

Při sprchování odtéká voda po spádové ploše k odtokové štěrbině (3.), a dále pod krycí 

deskou po povrchu spádového žlabu k sifonu a odtud hrdlem do odpadového potrubí.  

Pro čištění sifonu je velmi dobrý přístup po snadném vyjmutí krycí desky z prostoru nad 

odtokovým žlabem bez použití jakýchkoliv pomůcek, nebo nástrojů. 

 

 

Více informací včetně možností objednávky -> pište na: info@kamenda.cz 


