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OSNOVNA FUNKCIJA  KOPALNICE JE 

HIGIENA IN RELAKSACIJA ORGANIZMA. 

 

Danes ima higiena širši pomen in kultura 

kopanja vključuje tudi sprostitev, ugodje, 

nabiranje novih moči, odpravljanje  

zdravstvenih težav, masažo in razgibavanje. 

Prostor naj bo udoben, prijeten, intimen… 

 

KOPALNICA MORA VSE TO OMOGOČATI. 

 

 



 

NOTRANJA OPREMA IN OBLIKOVANJE PROSTORA 

 
Nekateri ljudje mislijo, da je oblikovanje prostorov le oblikovanje videza. 90 % svojega 

življenja preživimo znotraj v zgradbah, prostorih,… 

Kako so prostori zasnovani, vpliva na nas; kako se počutimo, kako se obnašamo … 

Oblikovanje ni le vizualna stvar, temveč miselni proces, veščina, je orodje za izboljšanje 

naše človečnosti. Je okvir za življenje. 

            

         

 

   

                      Ilse Crawford, oblikovalka notranjosti in pohištva 

 



ČLOVEK JE MERILO VSEGA 

 

 

 
Bistvo je zagotoviti svobodo gibanja in dovolj prostora za 

nemoteno uporabo prostora za gibanje 1.do 2. oseb. 

 

Cilj je ustvariti funkcionalno opremljen prostor in 

racionalno izkoristit vsak cm prostora.  



 

 Lega: običajno severna ali vzhodna, 

 dostopnost: iz predsobe, hodnika ali iz spalnice,  

 izogibamo se lege v bližini jedilnice, kuhinje in dnevne sobe, 

 praviloma ima naravno osvetlitev in prezračevanje. 

 različna velikost in oblika - dobro načrtovanje  

KOPALNICA 



Ločena prostora sta potrebna v stanovanju za več kot 5 oseb. 

 

KOPALNICA ima običajno umivalnik, kopalno kad in ali kad za 

prhanje/tuš, straniščno  školjko, bide, tudi  pisoar. (pralni in 

sušilni stroj) 

STRANIŠČE / WC ima straniščno školjko in umivalnik. 

 

  

 
   

 

 

 

 

KOPALNICA IN STRANIŠČE STA SAMOSTOJNA PROSTORA 



POSEBNO POZORNOST POSVETITI ! 

 funkcionalnosti, 

 estetiki, 

 obstoječim  instalacijam 

 pogled,  

 prostor s kopalno kadjo ločen od dela s straniščno školjko,  

 dostopnost do oken in elementov opreme,  

 odpiranje vrat, omare,  

 zaslon za prhanje,  

 vlagi-prezračevanju … 

 

 



KOPALNIŠKA  OPREMA 

Elementi morajo biti enostavni za vzdrževanje,  

trpežni, varni, estetski, primerno oblikovani…  

 

 umivalnik  (vgradni, samostoječi…) 

 kopalna kad  (vgradna, samostoječa, več. poraba vode ) 

 kabina za prhanje – tuš  (zidna niša, manj. poraba vode ) 

 straniščna  školjka (viseča, talna, monoblok,) 

 bide 

 pisoar 



  

UMIVALIK 

TUŠ in / ali  KAD   

tuš kabina za manjšo porabo prostora 

KOPALNIŠKA  OPREMA 



PROSTOR ZA TUŠIRANJE brez arhitekturnih ovir 

Sistemi za odtok vode:  

 talna ali  

 stenska kanaleta - odtok 

KOPALNIŠKA  OPREMA 



 tuš kad ali premaz  

 PRIMERNO  ZA STAREJŠE LJUDI 

 

KOPALNIŠKA  OPREMA 

PROSTOR ZA TUŠIRANJE brez arhitekturnih ovir 



STRANIŠČNA  ŠKOLJKA 

 stoječa, viseča  

 kotliček za vodo - podometni  

 pokrov-tiho zapiranje 

 dodatki (papir, metlica…) 

 bide 

 pisoar 

 

 

KOPALNIŠKA  OPREMA 



OGLEDALO  

KOPALNIŠKO POHIŠTVO 

 dvignjeno od tal  

(konzolno, kovinske nogice) 

 izbira pravega materiala 

 poveča prostor 

 poudarek v prostoru  

 točka pozornosti 

 

SVETLITEV 

 naravna, 

 splošna, 

 ambientalna, dekorativna,  

 ob ogledalu 

 



SANITARNE ARMATURE    

 enoročne baterije z ročico 

 nadometne, podometne 

 stenska, vgradna na umivalik, pult, strop, talna 

 armatura na senzor 

 termostatska mešalna baterija 

 pozor:  čiščenje, vodni kamen 

 šumnost (oznake P ali PX) 

 

PIPA / MEŠALNA  BATERIJA 



KOPALNIŠKI DODATKI 

Kaj rabimo in kje?  

( obešala, wc papir, metlica, podstavek za milo…dodatki), 

ZELENJE, SVETILA, TEKSTIL… 



GRETJE 

 talno ogrevanje 

 električno talno gretje  

kopalniški RADIATOR  



KOPALNICA V MANSARDI 

 funkcionalna  razporeditev zaradi poševnin 

 umestitev elementov glede na stojno višino,  

 dostopnost do okna, odpiranje okna, omar… 

 



MATERILA - TLAK in STENE 

 odporen na vlago, ne drseč 

 KERAMIKA velik ali mali forma - problem fuge,  

 KAMEN (naravni in umetni) 

 



odporen na vlago, ne drseč 

 LES pravilna izbira (tik, vinil) 

 GUMIRANE TALNE OBLOGE 

 

 

 TERACO 

 INDUSTRIJSKITLAKI 

 EPOKSI IN DEKORATIVNI BETON 

TLAK BREZ FUG 

MATERILA - TLAK in STENE 



GLADKE NESKONČNE  

POVRŠINE BREZ FUG IN PREKINITEV 

 

 MIKROCEMENT,  

 DEKORATIVNI BETON,  

 MICROTOPPING. 

 HYDROSOL DECOR FLOOR  

 

 



CELOVITOST SISTEMA  HYDROSOL DECOR   

  
  sistem za obdelavo sten in tal, ki nadomešča keramične obloge 

 dekorativni vodotesni sistem za obdelavo stenskih in talnih površinah 

v prostorih s povečano vsebnostjo vlage  

 široka paleta barvnih kombinacij 

 možnost niansiranja  

 v koraku s trendi 

 popolna vodoodbojnost 

 enostavno nanašanje 

 enostavno za vzdrževanje 

 enostavno za sanacijo 

 cenovno ugodno 

 dobra tehnična podpora 

 
 



Trend notranje opreme kopalniških 
prostorov.  
Sodobni sanitarni elementi so 
oblikovani v preprostih in 
minimalističnih linijah, stenska in talna 
keramika ima nepričakovane barvne 
kombinacije, kontrastni vzorci in 3D 
vzorci. Prevladujejo ravne površine 
brez prekinitev. 

SODOBNI KOPALNIŠKI PROSTORI 



Hvala za pozornost! 

16. december 2021 


