• štúdio
• poradenstvo
• návrhy
• dodávka

Proﬁl kúpeľňových štúdií

Kto sme
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., je slovenská, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť.
Patrýme k najväčším dodávateľom v oblastiach KÚRENIE, PLYN, VODA, INŽINIERSKE SIETE a
SANITA. Od svojho založenia v roku 1992 (ČR) a 2001 (SR) ponúka maloobchodný aj veľkoobchodný predaj v stále sa rozširujúcej sieti pobočiek po celom Slovensku a Českej republike.

Obsah

Štúdiá kúpeľní

Kto sme .................................................................................................................................. 3
Kúpeľňové štúdiá ................................................................................................................ 4 - 5

Snažíme sa prostredníctvom našej rozsiahlej siete špecializovaných kúpeľňových štúdií vychádzať
zákazníkom v ústrety a ponúkať pomocou odborného personálu naozaj komplexnú starostlivosť
a kvalitné výrobky z oblasti sanitárnej keramiky, vaní a sprchovacích kútov, hydromasážnych
systémov, wellness programov, batérií, obkladov a dlažieb, kúpeľňového nábytku, doplnkov atď.
Sme pripravený realizovať vaše priania a požiadavky a pomôcť Vám v ich úspešnom dokončení. Snažíme sa ponúknuť najširší sortiment vo všetkých cenových úrovniach, s veľkým výberom
domácich i zahraničných značiek, vrátane aktuálnych noviniek.

Návrh a realizácia kúpeľne „krok za krokom“ ...................................................................... 6 - 7
Služby kúpeľňových štúdií ................................................................................................. 8 - 9

Sieť našich štúdií nájdete po celej Slovenskej a Českej republike.

Vizualizácia kúpeľne ...................................................................................................... 10 - 11
Verejný sektor, servis riešenia klientských zmien ........................................................... 12 - 13
Katalóg kúpeľní

...................................................................................................................

14

Naši dodávatelia

..................................................................................................................

15

Veľkoobchod

Okrem štúdií kúpeľní prevádzkujeme tiež veľkoobchodné pobočky. Naša ponuka zahŕňa nielen
úplný sortiment z oblasti kúrenie - plyn - voda - inžinierske siete - sanita, ale aj služby s tým spojené,
a to spracovanie aktuálnych informácií o ponuke tovaru, zadarmo cenníky v tlačenej aj elektronickej
podobe, poradenstvo v odbore, školenia o novinkách v obore, rozvoz tovaru podľa požiadaviek atď.
Spoločnosť má dve distribučné centrá (Bratislava a Žilina) a disponuje rozsiahlym logistickým
aparátom:
. 125 000 m2 krytej skladovej plochy v SR a ČR
. 55 000 m2 vonkajšie skladovej plochy v SR a ČR
. 108 nákladních a dodávkových vozidiel v SR a ČR
. 240 osobných vozidiel a pick-upov v SR a ČR
. 158 motorových vozíkov v SR a ČR
. skladová a manipulačná technika

Inštalatércentrá

Slúži na predaj drobného kúrenárskeho a inštalatérskeho materiálu, vrátane sanitárnej keramiky
a kúpeľňového vybavenia. Inštalatércentrá sú koncipované ako samoobslužné predajne
s prehľadným usporiadaním ponúkaného tovaru. Základným benefitom týchto centier pre zákazníkov
je rýchla obsluha.
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Sieť kúpeľňových štúdií

Naše kúpeľňové štúdia a ich plocha v m²

Štúdiá kúpeľní prezentujú širokú ponuku z oblasti sanitárnej keramiky,
obkladov a dlažieb, batérií a doplnkov.

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

V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje viac ako štyri desiatky kúpeľňových štúdií v SR a ČR
a ďalšie sa pripravujú. Štúdiá sú stavané formou kúpeľňových kójí, ktoré sú pre ľahšiu orientáciu
rozdelené do rôznych cenových kategórií. Kolekcie ECONOMY, BASIC, ŠTANDARD, TOP a DESIGN
ponúkajú širokú škálu sortimentu od ekonomických sérií až po dizajnové a luxusné kúpeľne. Na
VIP klientelu je zamerané štúdio kúpelní Ptáček-Sykora Home v Prahe-Vysočanoch a ponúka
predovšetkým dizajnové novinky.
Ponúkame kvalitné produkty od európskych i tuzemských dodávateľov, napr:
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

. 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		

200
250
220
550
240
500
450
1 000
250
1 000
1 400
1 100
700
200
185
300
275
300
250
300
270
220
225

. 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		
. 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

220
230
305
250
300
550
180
120
285
145
300
450
385
380
220
215
120
150
430
200
285
205
180
300
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Návrh a realizácia kúpeľne
Krok za krokom:
1

4

KROK
Vyberte si najbližšie štúdio kúpeľní PTÁČEK na:
www.kupelne-ptacek.sk

Náš špecialista s vami dohodne dispozičné riešenie,
ponúkne obklady a dlažby a vyberie vhodné zariaďovacie predmety (sanitárnu keramiku, vaňu, sprchovací kút
alebo box, armatúry, kúpeľňový nábytok a doplnky) vo všetkých cenových úrovniach. Ponúkneme vám rôzne varianty
štýlov od klasiky cez retro až po dizajnové novinky. Záleží
len na vás, akému štýlu dávate prednosť. Nielen dizajn, ale
aj funkčnosť a praktickosť spríjemní užívanie a upratovanie
celej kúpeľne.

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom a dohodnite
si termín prvého stretnutia. Budeme pripravení sa vám plne
venovať.
Určite ale nezabudnite vziať so sebou partnera či
partnerku, veď kúpeľňu budete rovnako ako ostatné
miestnosti zdieľať spoločne.
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Už na prvej schôdzke získajú vaše predstavy konkrétnejšiu podobu.

KROK
Okrem viac či menej konkrétnych predstáv, ako by mala
vaša budúca kúpeľňa vyzerať, je dôležité mať so sebou dispozíciu priestoru budúcej kúpeľne. Tieto údaje môžu mať
formu projektovej dokumentácie, výkresu so zameraním
kúpeľne alebo jednoduchého náčrtku priestoru s rozmermi.

5
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Pred samotným návrhom kúpeľne je treba riešiť technické
prevedenie samotnej kúpeľne, to nechajte na nás. Rozvody vody, odpady a technické riešenie projektu je v spolupráci s realizačnou firmou základ funkčného a dizajnového
celku kúpeľne. Ak sa na zameranie necítite, radi vám kúpeľňu zameriame my alebo zaistíme špičkového montážnika či
montážnu firmu. Správne vybraný montážnik je polovica
úspechu.

A ak by ste potrebovali poradiť aj rozvody kúrenia,
zabezpečíme prostredníctvom našich špecialistov v našich
veľkoobchodných pobočkách aj dodávky a servis v tejto
oblasti.
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KROK
Spoločne s finálnym návrhom dostanete aj tzv. kladačský
plán, teda podklad pre realizáciu obkladačských prác.
Súčasťou bude aj technická správa pre realizačnú firmu odporúčané materiály, izolácie, lišty, škárovacie hmoty.

KROK

Pretože kvalitný tovar, či už sa jedná o zariaďovacie
predmety alebo obklady, vyžaduje profesionálnu montáž. Spolupracujeme s radom preverených montážnych
a obkladačských firiem a tí vám vykonajú vlastnú realizáciu podľa vašich predstáv. Realizácia preverenými firmami
vám zaistí nielen kvalitnú montáž a profesionálny výsledný
vzhľad vašej kúpeľne, ale aj plnohodnotnú a v mnohých prípadoch predĺženú záruku.

KROK
Vo zvolenej variante vám potom naši špecialisti navrhnú rôzne riešenia obkladov a dlažieb, batérií a doplnkov.
Vizualizačný program VISOFT vám umožní všetko vidieť
vo 3D náhľadoch na monitore - získate tak takmer reálnu
predstavu o svojej budúcej kúpeľni.

Dôležitý je nielen pôdorys, ale aj výška stien, umiestnenie
okien a dverí, prípadne skosenie u podkrovných priestorov.
Ak sú už pevne dané alebo realizujete rozvody kúrenia a
vody, bude dobré s nimi od začiatku počítať.
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KROK
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KROK
Pre dokonalé zladenie kúpeľne, vrátane nadviazania na
poňatie ostatných miestností a celkovú koncepciu vášho
domu či bytu, sme pripravení vám zabezpečiť aj prítomnosť architekta.

sme pripravený
realizovať
vaše priania a
požiadavky
a pomôcť vám
v ich úspešnom
dokončení
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KROK
Keď sme sa dostali až sem, čaká nás realizácia, samozrejme s dopravou tovaru na vašu stavbu ZADARMO.

Další krok je
teraz na vás ...
radi vám
predstavíme
naše
realizácie
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Vizualizačný program
Visoft

Prídite a
presvečte
sa sami

Naše štúdiá
majú otvorené
aj v sobotu

Ponúkame nielen
kvalitný tovar,
ale tiež
komplexné
služby ...

Služby kúpeľňových štúdií
3D vizualizácia
Moderný počítačový program VISOFT umožňuje dokonalú vizualizáciu daného priestoru vrátane konkrétnych obkladov a dlažieb, umývadiel, toaliet, bidetov, vaní, sprchových kútov, batérií a kúpeľňového nábytku. Zhotovenie 3D grafických návrhov je v prípade realizácie cez naše štúdia ZADARMO.

Odborné poradenstvo
V našich kúpeľňových štúdiách nájdete odborný a skúsený personál, ktorý je pripravený realizovať
vaše priania a požiadavky a pomôcť nájsť to najlepšie riešenie vedúce k úspešnemu dokončeniu.

Služby architekta
Pre dokonalé zladenie všetkých prvkov kúpeľne, vrátanie nadviazania na ostatné miestnosti a
celkovú koncepciu domu či bytu, sme pripravení zabezpečiť aj prítomnosť architekta, ktorý nájde
také riešenie, aby ste sa v ňom cítili čo najlepšie.

Doprava
Vybraný tovar dopravíme na miesto stavby po celej SR a ČR zadarmo.

Možnosť vlastnej realizácie
preverenými montážnymi firmami
Správne vybratý montážnik je polovica úspechu, preto ponúkame zabezpečenie montážnych
prác špičkovými remeselníkmi. V praxi to znamená, že sprostredkujeme kvalitných obkladačov a
inštalatérov, prípadne firmy, a tí vykonajú vlastnú realizáciu podľa vašich predstáv.
Výhody sú nasledovné:
- Nezostanú veľké zvyšky materiálu
- Prácu vykoná skúsený montážnik s garanciou kvality
- Záruka bude na celé dielo, nielen na jednotlivé výrobky, na väčšinu tovaru potom
aj predĺžená záruka
- Dodávka tovaru vrátane prevzatia bude v réžii montážnej firmy

Poradenstvo pri realizácii
Na požiadanie zabezpečíme kontrolu realizácie na Vašej stavbe.

a
Garanci
ch
najlepší

a
služieb
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cien
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možnosť
vybudovania
vzorovej
kúpeľňovej kóje
špeciálne pre
jednotlivé stavby

Poradíme
aj s kúpeľňou
o veľkosti
pár metrov
štvorcových

Grafický 3 D návrh programu VISOFT

Foto-výstup návrhu

Realizácia

Verejný sektor

Program VISOFT

umožní dokonalú 3D vizualizáciu daného priestoru ...
Individuálne riešenie kúpeľne pre akýkoľvek priestor, tak povediac na mieru, a to vrátane všetkých
podkladov pre samotnú realizáciu - to je služba, ktorú ponúkajú kúpeľňové štúdiá PTÁČEK.

Naše štúdiá slúžia k obsluhe individuálnych zákazníkov, zákazníkov našich veľkoobchodných
partnerov a čoraz častejšie s nami spolupracujú aj veľkí developeri a generálni dodávatelia.

Štúdiá pracujú s moderným softwarom VISOFT
a celý postup je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:
.
.
.
.

PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.,
váš spoľahlivý partner v komerčných
i verejných projektoch bytových i nebytových objektov

Kúpeľňové štúdiá im zabezpečujú kompletný servis klientských zmien od jednania s klientom cez
objednávku až k dodávke na stavbu podľa časového harmonogramu. Pre firmy to znamená nielen
priame zníženie nákladov finančných, ale taktiež úsporu časovú.

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

všetka
dokumentácia
vrátane
kladačských
plánov
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vysoký štandard
alebo individuálne
riešenie hotelových
a developerských
projektov pre nás
nie sú žiadny
problém

Servis riešenie klientských zmien
. prezentácie štandardov v kúpeľňovom štúdiu
. odborné poradenstvo a služby štúdia
. grafický návrh kúpeľne s výstupmi v 3D a plány kladenia s podrobným umiestnením
zariaďovacích predmetov, spracované v softvéri VISOFT Premium
. spracovanie rozpočtu klientskej zmeny sanitárneho vybavenia a obkladov a dlažieb,
vyplývajúce z výberu klienta
. uskladnenie a doprava materiálu na miesto stavby

Hotelové kúpeľne

Podľa potrieb jednotlivých investorov a špecifík konkrétnych projektov je možné pripraviť aj
varianty ponúkaných štandardov vo viacerých cenových či dizajnových úrovniach.

V každej budove dnes musíme myslieť na priestory a kúpeľne pre pohybovo limitované osoby, ktoré
vyžadujú iné riešenie priestoru aj iné tvary a rozmery zariaďovacích predmetov. S návrhmi a danými
technickými dispozíciami vám radi pomôžeme.

Z dôrazom na funkčnosť a dizajn dodávame kúpeľňové vybavenie aj v rámci projektov do hotelov a
verejných aj priemyselných priestorov, ktoré vyžadujú napríklad vysokú odolnosť alebo bezdotykové
ovládanie.

Program pre imobilitu

Detské kúpeľne
Máme skúsenosti v riešení detských programov nielen pre školy a škôlky, ktoré svojím vzhľadom
rozžiaria každé detské oči. Ergonomicky prispôsobená keramika prispeje k osvojeniu si základných
hygienických návykov.
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V rámci slovenského trhu je spoločnosť PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
najväčším či jedným z najväčších distribútorov značiek pre kúpeľne a kúrenie, ako napríklad:

Pre ľahšiu orientáciu v nami ponúkanom sortimente
vydávame katalóg kúpeľní. Katalóg umožňuje výber
kúpeľne prostredníctvom jednotlivých imageových
fotografií z našich kúpeľňových štúdiách. Ďalšia
časť katalógu ponúka prierez produktov jednotlivých
dodávateľov vrátane odporúčaných cien.

Váš
sprievodca
pri výbere
kúpeľne

Katalóg kúpeľní
Katalóg je zameraný na kvalitný a značkový sortiment, obsahuje kompletné
riešenie kúpeľní v rôznych cenových úrovniach a ponúka širokú paletu
jednotlivých výrobkov.

.
.
.
.
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takmer 400 strán výberu pre spokojného zákazníka
64 kolekcií kúpeľní
kvalitné a značkové výrobky českých aj zahraničných dodávateľov
moderné trendy a dizajn

veľkoobchod

Obchodná sieť
• Sieť pobočiek nájdete po celej Slovenskej a Českej republike
• Na našich internetových stránkach sú aktuálne informácie
o všetkých našich pobočkách
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