• studio
• poradenství
• návrhy
• dodávka

Proﬁl studií koupelen

Kdo jsme
PTÁČEK – velkoobchod, a.s., je česká, dynamicky se rozvíjející společnost.
Je největším dodavatelem v oblastech TOPENÍ, PLYN, VODA, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ a SANITA.
Od svého založení v roce 1992 nabízí maloobchodní i velkoobchodní prodej ve stále se rozšiřující
síti poboček po celé České republice a na Slovensku.
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Snažíme se prostřednictvím naší rozsáhlé sítě specializovaných koupelnových studií vycházet
zákazníkům vstříc a nabízet pomocí odborného personálu opravdu komplexní péči a kvalitní
výrobky z oblasti sanitární keramiky, van a sprchových koutů, hydromasážních systémů, wellness
programů, baterií, obkladů a dlažeb, koupelnového nábytku, doplňků atd.
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Kromě studií koupelen provozujeme také velkoobchodní pobočky. Naše nabídka zahrnuje nejen
úplný sortiment z oblasti topení – plyn – voda – inženýrské sítě – sanita, ale také služby s tím spojené, tedy zpracování aktuálních informací o nabídce zboží, zdarma ceníky v tištěné i elektronické
podobě, poradenství v oboru, školení o novinkách v oboru, rozvoz zboží dle požadavků atd.
Společnost má čtyři distribuční centra (Brno-Modřice, Praha-Jinočany, Olomouc a Jihlava)
a disponuje rozsáhlým logistickým aparátem:
. 125 000 m2 kryté skladové plochy
. 55 000 m2 venkovní skladové plochy
. 108 nákladních a dodávkových vozidel v ČR a SR
. 240 osobních vozidel a pick-upů v ČR a SR
. 158 motorových vozíků v ČR a SR
. skladová a manipulační technika

Instalatércentra

Slouží k prodeji drobného topenářského a instalatérského materiálu, včetně sanitární keramiky a
koupelnového vybavení. Instalatércentra jsou koncipována jako samoobslužné prodejny s přehledným uspořádáním nabízeného zboží. Základním benefitem těchto center pro zákazníky je rychlá
obsluha.
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Síť studií koupelen

Naše studia koupelen a jejich plocha v m²

Studia koupelen prezentují širokou nabídku z oblasti sanitární keramiky,
obkladů a dlažeb, baterií a doplňků.

. Studio koupelen Brno, M-Palác
. Studio koupelen Brno, Modřice
. Studio koupelen Praha, Černý most
. Studio koupelen Praha, Jinočany
. Studio koupelen Praha, Podolí
. Studio koupelen Praha, Sykora Home
. Studio koupelen Praha, Uhříněves
. Studio koupelen Blansko		
. Studio koupelen Břeclav		
. Studio koupelen České Budějovice
. Studio koupelen Český Krumlov
. Studio koupelen Frýdek-Místek
. Studio koupelen Hodonín		
. Studio koupelen Hradec Králové
. Studio koupelen Chomutov 		
. Studio koupelen Chrudim		
. Studio koupelen Jihlava		
. Studio koupelen Karlovy Vary		
. Studio koupelen Kolín		
. Studio koupelen Kroměříž		
. Studio koupelen Kutná Hora		
. Studio koupelen Liberec		
. Studio koupelen Litoměřice		
. Studio koupelen Mělník		

V současnosti společnost provozuje více než čtyři desítky koupelnových studií v ČR a SR a další se
připravují. Studia v brněnském M-Paláci, Praze-Jinočanech, Praze-Podolí a Praze-Černém mostě
se svou plochou až 1 400 m² patří mezi největší koupelnová studia v ČR.
Studio koupelen Ptáček – Sykora Home v Praze-Vysočanech je zaměřeno na VIP klientelu a nabízí
především designové novinky.
Nabízíme kvalitní produkty od evropských i tuzemských dodavatelů, např.:
ACO, ALCA, APPIANI, BUTTERFLY, CATALANO, CENTURY, CIFRE, CONCEPT, CRISTINA,
ČADIL, DŘEVOJAS, DURAVIT, EDEN, FRANKE, GEBERIT, GOZ METAL, GROHE, HANSA,
HANSGROHE, HÜPPE, IDEAL STANDARD, IMOLA, INDA, JACUZZI, JADO, JAGA, JIKA, JOKEY,
KALDEWEI, KERABEN, KERAMAG, KERMI, KEUCO, KLUDI, KOLO, KORADO,
LASSELSBERGER, LAUFEN, LE BON, LEADER, MAPEI, MARAZZI, MONOCIBEC, NAXOS,
ORAS, P.M.H., RAF, RAKO, RAVAK, RIHO, ROCA, ROLTECHNIK, SANJET, SANSWISS, SCHELL,
SCHLÜTER, STONE PANEL, TOTO, TECE, TEIKO, UNIDRAIN, VIEGA, VILLEROY & BOCH,
VOGUE či ZEHNDER.
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Třinec

Kroměříž

1 000
250
1 000
1 400
1 100
700
200
185
300
275
300
250
300
270
220
225
220
230
305
250
300
550
180
120

. Studio koupelen Mladá Boleslav
. Studio koupelen Most		
. Studio koupelen Olomouc		
. Studio koupelen Ostrava		
. Studio koupelen Pardubice		
. Studio koupelen Plzeň		
. Studio koupelen Prostějov		
. Studio koupelen Strakonice		
. Studio koupelen Svitavy		
. Studio koupelen Třebíč		
. Studio koupelen Třinec		
. Studio koupelen Uherský Ostroh
. Studio koupelen Ústí nad Labem
. Studio koupelen Vyškov 		
. Studio koupelen Znojmo		
. Studio koupelen Žďár nad Sázavou

285
145
300
450
385
380
220
215
120
150
430
200
285
205
180
300

. Kúpeľňové štúdio Banská Bystrica
. Kúpeľňové štúdio Poprad		
. Kúpeľňové štúdio Prievidza		
. Kúpeľňové štúdio Trenčín		
. Kúpeľňové štúdio Trnava		
. Kúpeľňové štúdio Zvolen		
. Kúpeľňové štúdio Žilina		

200
250
220
550
240
500
450
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Návrh a realizace koupelny
Krok za krokem:
1

4

KROK
Vyberte si nejbližší studio koupelen PTÁČEK na:
www.koupelny-ptacek.cz

Náš specialista s vámi dohodne dispoziční řešení,
nabídne obklady a dlažby a vybere vhodné zařizovací
předměty (sanitární keramiku, vanu, sprchový kout či box,
armatury, koupelnový nábytek a doplňky) ve všech cenových úrovních. Nabídneme vám různé varianty stylů od
klasiky přes retro až po designové novinky. Záleží jen na vás,
jakému stylu dáváte přednost. Nejen design, ale i funkčnost a praktičnost zpříjemní užívání a úklid celé koupelny.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a sjednejte
si termín první schůzky. Budeme připraveni se vám plně
věnovat.
Určitě ale nezapomeňte vzít s sebou partnera či
partnerku, vždyť koupelnu budete stejně jako ostatní
místnosti sdílet společně.

2

Již na první schůzce získají vaše představy konkrétnější podobu.

KROK
Kromě více či méně konkrétních představ, jak by měla vaše
budoucí koupelna vypadat, je důležité mít s sebou dispozici
prostoru budoucí koupelny. Tyto údaje mohou mít formu
projektové dokumentace, výkresu se zaměřením koupelny
nebo pouhého náčrtku prostoru s rozměry.
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Před samotným návrhem koupelny je třeba řešit technické
provedení samotné koupelny, to nechte na nás. Rozvody
vody, odpady a technické řešení projektu je ve spolupráci
s realizační firmou základ funkčního a designového celku
koupelny. Pokud se na zaměření necítíte, rádi vám koupelnu zaměříme my nebo zajistíme špičkového řemeslníka či
montážní firmu. Správně vybraný řemeslník je polovina
úspěchu.

A pokud byste potřebovali poradit i s rozvody topení,
zajistíme prostřednictvím našich specialistů v našich
velkoobchodních pobočkách i dodávky a servis v této
oblasti.
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KROK
Společně s finálním návrhem dostanete i tzv. kladečský
plán, tedy podklad pro realizaci obkladačských prací.
Součástí bude i technická zpráva pro realizační firmu –
doporučené materiály, izolace, lišty, spárovací hmoty.

KROK

Protože kvalitní zboží, ať už se jedná o zařizovací předměty
nebo obklady, vyžaduje profesionální montáž. Spolupracujeme s řadou prověřených montážních a obkladačských
firem a ti vám provedou vlastní realizaci dle vašich představ.
Realizace prověřenými firmami vám zajistí nejen kvalitní
montáž a profesionální výsledný vzhled vaší koupelny,
ale i plnohodnotnou a v mnoha případech prodlouženou
záruku. V neposlední řadě nákup vybraného zboží přes tyto
firmy pro vás znamená úsporu v rozdílné sazbě DPH.

KROK
Ve zvolené variantě vám pak naši specialisté navrhnou
různá řešení obkladů a dlažeb, baterií a doplňků.
Vizualizační program Visoft vám umožní vše vidět ve
3D náhledech na monitoru – získáte tak téměř reálnou
představu o své budoucí koupelně.

Důležitý je nejen půdorys, ale také výška stěn, umístění oken a dveří, případně zkosení u podkrovních prostor.
Pokud jsou již pevně dány nebo realizovány rozvody
topení a vody, bude dobré s nimi od začátku počítat.
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KROK
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KROK
Pro dokonalé sladění koupelny, včetně navázání na
pojetí ostatních místností a celkovou koncepci vašeho
domu či bytu, jsme připraveni vám zajistit i přítomnost
architekta.
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jsme připraveni
naslouchat
vašim přáním
a pomoci vám
v jejich úspěšné
realizaci

KROK
Když jsme se dostali až sem, čeká nás realizace, samozřejmě po dodání vybraného zboží na vaši stavbu ZDARMA.

Další krok
je teď na vás…
Rádi vám
představíme
naše
realizace
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Vizualizační program
Visoft

Přijďte
a přesvědčte
se sami!

naše studia mají
otevřeno V
sobotu i v neděli

Nabízíme nejen
kvalitní zboží,
ale také
komplexní
služby…

Služby studií koupelen
3D vizualizace
Moderní počítačový program VISOFT umožňuje dokonalou vizualizaci daného prostoru včetně
konkrétních obkladů a dlažeb, umyvadel, toalet, bidetů, van, sprchových koutů, baterií a koupelnového nábytku. Zhotovení 3D grafických návrhů je v případě realizace přes naše studia ZDARMA.

Odborné poradenství
V našich koupelnových studiích najdete odborný a zkušený personál, který je připraven naslouchat vašim přáním a požadavkům a pomoci nalézt to nejlepší řešení vedoucí k úspěšné realizaci.

Služby architekta
Pro dokonalé sladění všech prvků koupelny, včetně navázání na pojetí ostatních místností a
celkovou koncepci domu či bytu, jsme připraveni zajistit i přítomnost architekta, který najde takové
řešení, abyste se v něm cítili co nejlépe.

Doprava
Vybrané zboží dopravíme na místo stavby po cele ČR a SR zdarma.

Možnost vlastní realizace
prověřenými montážními firmami
Správně vybraný řemeslník je polovina úspěchu, proto nabízíme zajištění montážních prací
špičkovými řemeslníky. V praxi to znamená, že zprostředkujeme kvalitní obkladače a instalatéry,
popřípadě firmy, a ti provedou vlastní realizaci dle vašich představ.
Výhody jsou následující:
- nezůstanou velké zbytky materiálu
- úspora díky nižší sazbě DPH
- práci provedou zkušení řemeslníci s garancí kvality
- záruka bude na celé dílo, nejen na jednotlivé výrobky, na většinu zboží pak i prodloužená záruka
- dodávku zboží včetně převzetí bude v režii montážní firmy

Poradenství při realizaci
Na vyžádání zajistíme kontrolu realizace na Vaší stavbě.

Garance
ch
nejlepší
služeb a
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cen
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Možnost zbudování
vzorové
koupelnové kóje
speciálně pro
jednotlivé stavby

Poradíme
i s koupelnou
o velikosti
pár metrů
čtverečních

Grafický 3 D návrh v programu VISOFT

Foto-výstup návrhu

Realizace

Veřejný sektor

Program VISOFT

umožní dokonalou 3D vizualizaci daného prostoru …
Individuální řešení koupelny pro jakýkoliv prostor takříkajíc na míru, a to včetně veškerých podkladů
pro samotnou realizaci – to je služba, kterou nabízejí studia koupelen PTÁČEK.

Naše studia slouží k obsluze individuálních zákazníků, zákazníků našich velkoobchodních partnerů
a stále častěji s námi spolupracují také velcí developeři a generální dodavatelé.

Studia pracují s moderním softwarem VISOFT
a celý postup lze shrnout do následujících bodů:
.
.
.
.

PTÁČEK – velkoobchod, a.s., váš spolehlivý partner
v komerčních i veřejných projektech
bytových i nebytových objektů

Koupelnová studia jim zabezpečují kompletní servis klientských změn od jednání s klientem přes
objednávku až k dodávce na stavbu podle časového harmonogramu. Pro firmy to znamená nejen
přímé snížení nákladů finančních, ale také úsporu časovou.

grafický 3D návrh
foto-výstup návrhu (FotoTuning)
výpis materiálu
technická zpráva

Veškerá
dokumentace
včetně
kladečských
plánů
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vysoký standard
nebo individuální
řešení hotelových
a developerských
projektů pro nás
nejsou žádný
problém

Servis řešení klientských změn
. prezentace standardů v koupelnovém studiu
. odborné poradenství a služby studia
. grafický návrh koupelny s výstupy ve 3D a kladečské plány s okótovaným umístěním
zařizovacích předmětů, zpracované v softwaru VISOFT Premium
. zpracování rozpočtu klientské změny sanitárního vybavení a obkladů a dlažeb,
vyplývající z výběru klienta
. uskladnění a doprava materiálu na místo stavby

Hotelové koupelny

Podle potřeb jednotlivých investorů a specifik konkrétních projektů je možné připravit také varianty
nabízených standardů ve více cenových či designových úrovních.

V každé budově dnes musíme myslet na prostory a koupelny pro pohybově limitované osoby, které
vyžadují jiné řešení prostoru i jiné tvary a rozměry zařizovacích předmětů. S návrhy a danými technickými dispozicemi vám rádi pomůžeme.

Z důrazem na funkčnost a design dodáváme koupelnové vybavení také v rámci projektů do
hotelů a veřejných i průmyslových prostor, které vyžadují např. vysokou odolnost nebo bezdotykové
ovládání.

Program pro imobilitu

Dětské koupelny
Máme zkušenosti v řešení dětských programů nejen pro školy a školky, které svým vzhledem rozzáří
každé dětské oči. Ergonomicky uzpůsobená keramika přispěje k osvojení si základních
hygienických návyků.
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V rámci českého trhu je společnost PTÁČEK – velkoobchod, a.s.
největším či jedním z největších distributorů značek pro koupelny a topení, jako například:

Pro snadnější orientaci v námi nabízeném sortimentu
vydáváme Katalog koupelen. Katalog umožňuje výběr
koupelny prostřednictvím jednotlivých imageových
fotografií z našich koupelnových studií. Další část
katalogu nabízí průřez produkty jednotlivých dodavatelů včetně doporučených cen.

průvodce
při výběru
koupelny

Katalog koupelen
Katalog je zaměřený na kvalitní a značkový sortiment, obsahuje kompletní
řešení koupelen v různých cenových úrovních a nabízí širokou paletu
jednotlivých výrobků.

.
.
.
.
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téměř 400 stran výběru pro spokojeného zákazníka
64 kolekcí koupelen
kvalitní a značkové výrobky českých i zahraničních dodavatelů
moderní trendy a design

velkoobchod

Obchodní síť
• Síť poboček najdete po celé České a Slovenské republice
• Na našich internetových stránkách jsou aktuální informace
o všech našich pobočkách
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