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Samostatné prvky jednotlivých 
kolekcí koupelnového vybavení 
sjednocuje určitý prvek. Někdy to 
může být třeba jen malý detail, 
častěji je to specifické tvarování 
vygradované zaoblenými či naopak 
ostrými hranami. Jednotícím prvkem 
designu sanitární keramiky kolekce 
WCA je kruh a ladně zaoblená 
pravoúhlá křivka. 

Kolekci koupelnového 
vybavení WCA navrhl pro 
portugalskou značku 

SANINDUSA designér Carvalho 
Araújo a ta si rychle dobyla obli-
bu laiků i obdiv odborníků. V roce 
2005 získala ocenění Good 
Design, které uděluje výjimečným 
počinům The Chicago Athenaeum 
Museum, v témž roce byla také 
ohodnocena na veletrhu koupel-
nového vybavení ve Frankfurtu 
nad Mohanem cenou Design 
Plus, která se uděluje za výjimeč-

né skloubení designu a funkčnos-
ti. Skutečnost, že tuto kolekci 
Carvalho Araújo navrhl právě 
pro značku SANINDUSA, neby-
la náhodná. Vyrobit speciálně 
a atypicky tvarovanou sanitární 
keramiku není snadné a vyžaduje 
odborné zkušenosti i řemeslnou 
dovednost, což tato společnost, 
byť historicky mladá, zajišťuje.

   Krátce v datech
Značka SANINDUSA byla zalo-

žena v  roce 1991, tehdy pod 

názvem Indusa Partnership de 
Sanitários, kdy zahájila výstavbu 
prvního závodu na výrobu kerami-
ky. O šest let později se zaměřila 
také na výrobu armatur a později 
i akrylátových van, vaniček a dal-
šího koupelnového vybavení. 
Schopnost zajistit veškeré kou-
pelnové zařízení vlastními silami 
umožnilo firmě oslovit schopné 
návrháře a zaměřit větší pozor-
nost na designové kolekce. V roce 
2002 přijala název SANINDUSA. 
Zajímavý design kolekcí i kvalit-

ní provedení jednotlivých kusů 
oceňují v současnosti uživatelé 
v pětaosmdesáti zemích světa, 
u nás je nabízí studio PERFECTO 
DESIGN, na jehož webových strán-
kách je možné zhlédnout zajímavé 
video z výrobního závodu.

Kruh a tubus
Kromě kruhového obvodu je 

pro některé kusy sanitární kera-
miky řady WCA typická pravoúhlá 
zaoblená křivka. Setkáme se s ní 
u závěsného umyvadla, klozetu 
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představujeme

Sestava sanitární keramiky WCA se 
závěsným umyvadlem v kruhovém 

provedení, cena 10 524 Kč, a kruhovou 
sprchovou vaničkou, cena 7 653 Kč

Sanitární keramika WCA tvarově 
připomíná široký zahnutý tubus. 
Hmotnost keramiky odlehčuje zaoblení 
v lomu, takže působí křehce a nadčasově

Elegantní křivka je typická i pro  
armatury, ceny: umyvadlová 
 nižší 5 919 Kč, vyšší 6 358 Kč

Bidetová baterie 5 919 KčZávěsné umyvadlo v oválném 
provedení, cena 14 501 Kč, 
vysoká baterie 6 358 Kč

Kruhová sprchová vanička
kombinuje kruh i ostré hrany 

Ve znamení kruhu
T E X T :  L I B U Š E  L H O T S K Á ,  F O T O :  A R C H I V



KONTAKT:
PERFECTO DESIGN, Jeseniova 1164/47, Praha 3, 
tel.: 222 520 447, 603 880 800, www.perfecto.cz
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i bidetu. Tyto kusy tvarově při-
pomínají široký zahnutý tubus. 
Hmotnost keramiky odlehčuje 
zaoblení v  lomu, takže působí 
nečekaně křehce a  nadčaso-
vě. Kromě „zahnutých“ tvarů je 
v kolekci k dispozici i tvarově jed-
nodušší řešení kruhového umy-
vadla zapuštěného do  desky, 
zajímavou variantu představuje 
umyvadlo zapuštěné do  kera-
mického piedestalu ukotveného 
na zemi. Další model umyvadla 
je oválný, boční půlkruhové tvary 
a zalomení do pravého úhlu však 
jasně korespondují s vytyčeným 
designem WCA.

Keramikou to nekončí
Zajímavý kontrast ke kruho-

vé keramice tvoří umyvadlové 

skříňky a  zrcadlové poličky, 
které jsou naopak přísně pravo- 
úhlé. Elegantní křivka je však 
opět typická pro armatury. 
Kolekce zahrnuje všechny typy 
od  umyvadlových baterií přes 
bidetové, samostatně stojící 
vanové, nechybějí ani vano-
vé a nástěnné sprchové sety. 
Typickým půlkruhem je z jedné 
strany zakončená i  akrylátová 
vana. V  nabídce kolekce jsou 
také drobné doplňky jako napří-
klad držáky na  mýdlo, věšáky 
na ručníky či klozetové štětky.  

Klozet může být v závěsném nebo 
stojacím provedení s ukrytou nádržkou 
nebo kombinovaný, cena od 13 593 Kč, 

kruhové sedátko, cena  5 074 Kč

Na straně určené do prostoru má 
vana typické půlkruhové zaoblení. 

V nabídce je také vana vybavená 
hydromasážním systémem,  

cena základního modelu  
(bez panelu) od 16 600 Kč

Zajímavé je řešení pisoáru, jehož 
jednoduchý tvar vychází z krátkého 
kruhového tubusu, cena 6 233 Kč

Kruhové umyvadlo může být 
zapuštěné v desce nebo v keramickém 
podstavci, ceny: umyvadlo 5 105 Kč, 
podstavec 8 582 Kč


