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DŘEVĚNÉ VANY
A KÁDĚ
V každé naší vaně i kádi je skryto kouzlo voňavého dřeva a ruční práce, která je provedena
s naší největší pečlivostí a radostí. Při výrobě dodržujeme naše staré, valašské tradiční
postupy, ale obohacené i o moderní ověřené technologie, abychom zhotovili ty nejkvalitnější
bednářské výrobky. Snažíme se, aby koupel v našich vanách byla pro Vás opravdovým
odpočinkem a nevšedním relaxačním zážitkem.

materiál
Vany a kádě vyrábíme z kvalitně rostených dubů nebo modřínů. Jedná se výhradně o stromy
rostené ve valašských lesích v nejsevernější části Bílých Karpat. Dřevo si sami řežeme a
necháváme ho přirozeně dlouhodobě vyschnout. Při výrobě jsou jednotlivé dřevěné části
slepeny vodovzdorným lepidlem D4. Obruče jsou žárově pozinkovány a vybaveny utahovacími
šrouby s možností dodatečného napnutí. Povrch dřeva je detailně velmi jemně broušen a natírán
speciálním hygienickým olejem.

dub
Dub je symbolem síly, mohutnosti a dlouhověkosti a slouží jako zdroj
životní energie. Dubové dřevo je jedno z nejkvalitnějších evropských dřev,
vyznačující se tvrdostí, pevností, houževnatostí a trvanlivostí. Má úzkou
světle šedou běl, jádro šedohnědé, monotónně vybarvené.

modřín
Odedávna je symbolem obnovy a lepšího života. Jeho energie omlazuje
fyzicky i psychicky. Má velmi vyvážené energie, a proto se dobře hodí i
pro děti. Dřevo modřínu je vysoce ceněno, je tvrdé, poměrně pružné a
velmi trvanlivé. Má nažloutlou úzkou běl‚
s tmavočerveným až nachovým, mírně lesklým jádrem. Typické
jsou velmi výrazné letokruhy a drobné, četné suky.

základní výbava
– žárově pozinkované obruče
se speciálními utahovacími šrouby
– otvor pro sifón
– sifón SANIT Ablaufgarnitur 826
– podstavec s výškou 11cm (ode dna)
– čistič Wellness Clear
– povrchová úprava vytvořená 5 vrstvami
oleje Complex Hartölwachs.

DŘEVĚNÉ VANY
TVARY A ROZMĚRY

bokorysný tvar

Dle přání zákazníka jsme schopni vyrobit jakýkoliv tvar a rozměr. Vany Vám navrhneme
a zhotovíme dle Vašich představ a požadavků. Příklady vyráběných rozměrů jsou uvedeny
v ceníku van.
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vzduchová lázeň

různé varianty
sedacích van

Koupel v dřevěné vaně je krásným zážitkem, tento dojem
a vlastnosti ale ještě více zdůrazňuje speciální vzduchová
perličková lázeň, která je luxusní výbavou našich dřevěných
van. Na dně dřevěné vany jsou rozmístěny speciální
vzduchové trysky, kterými se přivádí stlačený vzduch.
Bublinky vzduchu stoupají ode dna k povrchu a na kůži
působí jemně masážně. Vzduchová lázeň má silné sedativní
účinky. Teplota vody se může pohybovat až do 40°C.
Vzduchová lázeň se ovládá stisknutím pneumatického
tlačítka. Druhým stisknutím pneumatického tlačítka se
procedura ukončí.

používá se zejména při

další možné doplňky

– neurózách, psychickém vypětí
– nespavosti
– neurologických nemocích
– nemocích pohybového aparátu
– revmatických potíží
– snížení bolesti

– polička na mýdlo
– pojezdové kolečka s brzdou
– různé typy schůdků - možno i s madlem
– obruče natřené černou grafitovou kovářskou
barvou, nebo měděnou barvou

OCHLAZOVACÍ KÁDĚ
bokorysný tvar

TVARY A ROZMĚRY
Dle přání zákazníka jsme schopni vyrobit jakýkoliv tvar a rozměr. Vany Vám navrhneme
a zhotovíme dle Vašich představ a požadavků. Příklady vyráběných rozměrů jsou uvedeny
v Ceníku van a kádí.

základní tvary (půdorysný

oválná

tvar)

kruhová

se zakulacenými rohy

OCHLAZOVACÍCH KÁDĚ
DOPLŇKY

příklady kádí
oválná káď se schůdky

oválná káď se schůdky

oválná káď se schůdky

přídavné schůdky a schody
– různé typy a rozměry
– mohou být vybaveny i zábradlím
– vše dle přání zákazníka

kruhová káď s lavičkami

kruhová káď

káď se zakulacenými rohy

další možné doplňky
– poličky
– přídavné sedátka
– lavičky
– žebříky

– poklopy
– zábrany od topných
těles
– poličky

– pojezdové kolečka s brzdou
– obruče natřené černou grafitovou
kovářskou barvou, nebo měděnou
barvou

DÁLE VYRÁBÍME

VANY A KÁDĚ
KRITÉRIA A RADY PŘI VÝBĚRU
Cena výrobku se odvíjí podle zvoleného materiálu, rozměru a celkového provedení.

dřevěné sudy na alkohol

materiál

o objemu 5−600 l
materiál: dub, akát

Výběr vhodného materiálu je důležitý jednak z estetického hlediska a harmonického propojení
s interiérem, tak i z důvodů provozních, kdy při profesionálním používání van v lázeňství,
doporučujeme spíše dřevo DUB.

dřevěné umyvadla
rozměr
Odvíjí se od funkce, možností prostoru pro umístění, počtu osob, tělesné výšky, možné spotřeby
vody a Vašich speciálních požadavků. Dle přání zákazníka jsme schopni vyrobit jakýkoliv tvar
a rozměr. Příklady vyráběných rozměrů jsou uvedeny v ceníku van a kádí.

dřevěné bazény
o průměru 200−300 cm

tvar
Při výběru tvaru myslete kromě estetických hledisek i na plánované funkce a vaše požadavky
od výrobku.

kádě, sudy na vodu pod okap
o objemu 100−1 000 l
materiál: dub, modřín

umístění v prostoru
Důležité z hlediska připojení vody, umístění baterií, odtoku vody a případných odkládacích ploch
a rovněž psychické pohody při koupeli. Vany a kádě nesmí být umístěny na podlahovém vytápění,
v těsné blízkosti radiátoru, či na přímém slunci. Umístění vany v prostoru je pro nás důležité
a musíme ho znát již před výrobou.

dřevěné květináče
různých velikostí
materiál: dub, modřín

bednářský nábytek
A podélný

B podélný

C rohový

umístění sifonu
a utahovacích šroubů
Před výrobou potřebujeme znát
i umístění sifonu na dně vany
a utahovacích šroubů.

D rohový		

D rohový

E ve výklenku

F v prostoru

dřevěné kádě do lihovarů a vinařství
o objemu 1 000−10 000 l

