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Význam koupelny jako bytového prostoru 

neustále roste. Ať si to uvědomujeme nebo 

ne, patří k nejdůležitějším prostorám domu. 

Schválně si zkuste spočítat, kolik času den-

ně v koupelně strávíte. Ráno rychlá obličejo-

vě-ústní hygiena, případně expresní sprcha. 

Dámy se nalíčí, pánové oholí – a honem 

za denními povinnostmi. Zato večer se kou-

pelna promění v oázu relaxace, kde se uvol-

ňujeme a zbavujeme stresu všedního dne.

 A právě proto je důležité, čím si koupel-

nu vybavíme. Velkou roli hrají i předměty 

zdánlivě nepodstatné a titěrné, každodenní 

pomocníci, kterým v každodenním provo-

zu ani nevěnujeme pozornost – dávkovač 

mýdla, držák ručníků, háček na župan, od-

padkový koš, držák toaletního papíru a po-

dobně. Tito nenápadní pomocníci by měli 

splňovat několik požadavků. Mezi ně patří 

funkčnost, ergonomie, tvarová podobnost 

s ostatními zařizovacími předměty a v nepo-

slední řadě i krása.

NADČASOVÝ VZHLED
Všechny tyto vlastnosti mají produkty výrob-

ce specializovaného na koupelnové doplň-

ky, společnosti Bemeta Design, která sídlí 

v ani ne tisícihlavých Žatčanech jihovýchod-

ně od Brna. Společnost založil v roce 2004 

Zdeněk Žalkovský, který má v oboru téměř 

dvacetileté zkušenosti. „Vedle kvality mate-

riálů klademe velký důraz na estetické zpra-

cování našich produktů. Svědčí o tom slovo 

Design, které jsme si dali přímo do názvu 

společnosti. V současné době zaujímáme 

pozici lídra trhu,“ říká Žalkovský.

 Katalog produktů Bemeta Design ukazu-

je možnosti, jak dodat koupelně moderní, 

nadčasový vzhled. Sortiment zachycuje ak-

tuální trendy, ale zároveň předznamenává 

a spoluurčuje budoucí požadavky na vyba-

vení koupelen, průmyslových prostor nebo 

i relaxačních komplexů. 

 Své výrobky Bemeta Design sdružuje 

do několika ucelených řad. Nejžádanějším 

produktem je řada Bemeta Omega, která 

osloví především milovníky čistých tvarů a li-

nií. Má racionální šarm a vysokou funkčnost. 

Kombinuje kvalitní nerezovou ocel a matné 

sklo a koupelně dodá eleganci a čistotu. 

Můžete vybírat z osmi desítek doplňků. 

LUXUS A ELEGANCE
Luxusní řadou je Bemeta Plaza. Stejně jako 

hotely, které mají v názvu Plaza, patří k nej-

luxusnějším, nejexkluzivnějším a nejzná-

mějším na světě, tak i koupelnové doplňky 

Plaza udělají z vaší koupelny luxusní a ex-

Důraz na kvalitu, jednoduchost a čistotu designu. To je 
krédo společnosti Bemeta Design, která navrhuje a vyrábí 
koupelnové doplňky. Výrobky ze Žatčan nedaleko Brna zdo-
bí koupelny v hotelích, bytech i domech po celém světě.
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kluzivní místnost. Nadčasový hranatý de-

sign nepřestane být nikdy elegantní a hodí 

se do hotelu i do domácí koupelny.

 Extravagantní Ergo zaujme na první po-

hled černě lakovanými prvky. Ozvláštní kou-

pelny zařízené v tradičním duchu a libuje si 

i v těch moderních, minimalistických. Ještě 

o krok dál je řada Asoffi, hranatá, z matné-

ho skla a nerezu, s geometrickými motivy 

a chromovou úpravou. 

 Pokud chcete své koupelně dodat ve-

selou náladu a mladistvý šmrnc, je pro vás 

ideální volbou řada Trend-i. Její součástí 

jsou úchytky v osmi různých barvách, které 

jdou sladit ke každé koupelně. Tyto úchytky 

jsou zároveň úžasně praktické v tom, že je 

lze k obkladu připevnit lepidlem, problémy 

s prasklým obkladem jsou tedy již minulostí.

 Kromě těchto řad Bemeta Design vyrábí 

kvalitní drátěný program Cytro nebo řadu dr-

žáků ručníků na otopná tělesa – Rawell.

KDO JE TU NEJKRÁSNĚJŠÍ?
V žádné koupelně by nemělo chybět spe-

ciální kosmetické zrcátko. To nám díky zvět-

šujícímu efektu pomáhá snáze přehlédnout, 

kterou aktuální nedokonalost zatřít make-

-upem, či který chloupek mezi obočím vy-

trhnout. Nebo, v případě pánů, kde při jízdě 

holicího strojku nechali vousatý ostrůvek.

 Bemeta Design vyrábí a dodává na třicet 

druhů kosmetických zrcátek, což je nejširší 

nabídka na trhu. V sortimentu jsou zrcát-

ka kulatá, hranatá i oválná, bez osvětlení 

i s osvětlením LED diodami, závěsná i stol-

ní. Samozřejmostí je trojnásobné zvětšení 

odraženého obrazu. Pro rodiny s dětmi jsou 

ideální posuvná zrcátka umístěná na svis-

lém madlu. Každý si může nastavit potřeb-

nou výšku – děti si tak už nemusejí stoupat 

na špičky nebo stoličky.

V CELÉ EVROPĚ
Speciální postavení má řada s názvem Help. 

Tvoří ji doplňky pro handicapované, starší 

a pohybově omezené osoby. Výrobky jsou 

certifikované státní zkušebnou a odpovídají 

legislativě ČR o instalaci produktů do bezba-

riérových prostor.

 Produkty Bemeta Design můžete koupit 

prostřednictvím e-shopu na webových 

stránkách společnosti www.bemeta.cz. 

Najdete je i v síti hobbymarketů Baumax, 

Hornbach a Globus a celé řadě specia-

lizovaných obchodů. A to nejen v České 

republice, ale také v mnoha evropských 

zemích. Mimo jiné na Slovensku, v Ra-

kousku, Německu, Francii, Portugalsku, 

Rusku, Pobaltských zemích a dalších.

R NA TŘETÍ
Bemeta Design se ale nespecializuje pou-

ze na vybavení koupelen v soukromých 

domech a bytech. Svými produkty vybavu-

je hotelová a rekreační zařízení a věnuje 

se i jejich revitalizaci, rekonstrukci a reali-

zaci (R3). „Naši činnost lze označit za roz-

sáhlou přestavbu hotelů, neboť kromě re-

konstrukcí hotelových koupelen a WC 

patří do našeho portfolia i lázeňské pro-

story, sauny a bazény, stejně jako kuchy-

ně, restaurace, bary a vstupní prostory. 

Naším cílem přitom je vytvořit pro hosta 

moderní komfortní prostředí, které splňu-

je zvýšené nároky na kvalitu a design,“ 

představuje produkt R3 Zdeněk Žalkov-

ský. Bemeta Design je podepsaná napří-

klad pod rekonstrukcí brněnského Grand 

Hotelu, hotelů Hilton v Berlíně a Mnicho-

vě, hotelů sítě Radisson SAS v Hamburku, 

Erfurtu a Wiesbadenu, hotelů Sherathon 

Stockholm, Kempinski Bratislava, Crowne 

Plaza Praha a celé řady dalších.  

INZERCE
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Bemeta Trend-i
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KOUPELNOVÉ DOPLŇKY HOTELOVÉ VYBAVENÍ

www.bemeta.cz ...poslední kapka k dokonalosti...
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