
TV PROGRAM

 5.55 Snídaně s Novou 
 9.00 Ulice (3513)  
  Původní český seriál (2018). 
 9.50 Výměna manželek X  
  Úspěšná reality show, ve které si dvě 
  ženy vymění domácnost na dobu deseti 
  dní, které stráví pod dohledem nového 
  chotě, nových dětí a hlavně televizní 
  kamery! (2018)
 11.00 Co na to Češi  

11.50 Tescoma s chutí  
  Dobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a 
  VIP hosty. 
 12.00 Polední Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Krok za krokem II (13)  
  Americký seriál (1992). 
 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
  Pro dobrotu na žebrotu
  Napětí, romantika a humor v 
  oblíbeném seriálu TV Nova (2011).  
 14.10 Můj přítel Monk VII (15) 
  Pan Monk a kouzelník
  Sedmá řada amerického detektivního  
  seriálu (2008). 
 15.05 Můj přítel Monk VII (16) 
  Pan Monk bojuje s radnicí
  Závěr sedmé řady amerického 
  detektivního seriálu (2008). 
 16.00 Kriminálka Las Vegas V 
  Každá s každým
  Pátá řada amerického seriálu (2004).  
 16.57 Odpolední Počasí 
 17.00 Odpolední Televizní noviny 
  Sportovní noviny
 17.25 Co na to Češi  
18.25 Ulice (3514)  
  Původní český seriál (2018). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 
21.35 Život ve hvězdách 
  Silné emoce a slzy dojetí, splněná přání 
  a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. 
  Nový pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy!
 22.10 Tváří v tvář 
  John Travolta po pěti letech konečně 
  vypátrá vraha svého syna. Okamžitý 
  nápad vyměnit si s Nicolasem Cagem 
  tvář a proniknout tak do lůna zločinu 
  však nebyl nejšťastnější... 
  Americký fi lm (1997). 
 1.00 Můj přítel Monk VII (15) 
 1.50 Můj přítel Monk VII (16) 
 2.35 Krok za krokem II (12)  
 3.15 Co na to Češi  
 3.55 Ordinace v růžové zahradě 2

22.10
Tváří v tvář

fi lm

Jaké lze pořídit tvary koutů
Polokruhové, čtvrtkruhové, obdélníkové či čtvercové tvary. 
Sprchové kouty se vyrábějí v rozličných variantách, aby vždy 
dle vašeho výběru perfektně zapadly do jakékoli koupelny 

a nezabíraly zbytečně více prostoru, než byste chtěli. Každému 
zákazníkovi vyhovuje jiné rozložení prostoru a umístění sprchy 
a proto jsou v nabídce právě tyto varianty.

Základní dispozice
Na výběr má zákazník také ze dvou základních variant. Sprchové 
kouty oddělené volně stojícím sklem, které elegantně zapadá 
do koupelny nebo vyvýšený kout s vaničkou, skleněnou stěnou 
s plastovými doplňky. První varianta je vhodná pokud si přejete 
místo pro sprchování oddělit ale zároveň vám stačí jako odtok 
vody jen malý kanálek. Zástěna oddělí prostor pro sprchování 
od zbytku koupelny a voda se nedostane mimo kout.

Druhá zmíněná varianta s vaničkou se přizpůsobí celé rodině. 
Zatímco dospělým postačí proud teplé vody a využijí perfektně 
celý prostor, děti si mohou nízkou vaničku napustit a dovádět 
v troše vody. Tímto způsobem ušetříte vodu, oproti dennímu 
koupání ve standardní vaně.

Odkládací prostor
Na vaně se také nachází vždy alespoň malý odkládací prostor. 
Při vytváření koupelnových sprchových koutů na toto kriterium 
bylo také myšleno a do jeho interiéru byly umístěny různé dru-
hy polic a místa na odkládání hygienických potřeb.

Ve spodní části koutu je možné připevnit i doplňky, které zvýší 
pohodlí při sprchování. Jedním z nich je například sklápěcí 
deska určená k sezení. Pro starší členy domácnosti nebo těles-
ně postižené jde o perfektní variantu.

Rádi byste ušetřili místo ve své koupelně 

a měli vše stále nádherně čisté? Nahraďte 

vanu sprchovým koutem z e-shopu www.

vse-do-koupelny.cz  a tato přání vám budou 

splněna. Veškeré hygienické potřeby můžete 

bez problému uložit dovnitř, čímž uklidíte 

v koupelně a také všechna voda zůstane 

uvnitř koutu a nebude po každém sprchování 

na zemi a v okolí.

Zdroj foto: www.vse-do-koupelny.cz
Zdro: www.pressweb.cz

Moderní sprchové kouty do každé koupelny

inzerce


