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Ha idén a szabadságra szánt pénzünket
mégsem a tengerparton költjük el, akkor is
megérdemeljük a nyári kikapcsolódást! És
miért ne tehetnénk ezt otthon? Egy kisebb
vagy éppen nagyobb befektetéssel meg
ajándékozhatjuk magunkat némi „spa – pro
fesszionális (gyógy)fürdő – élménnyel” –,
és ez bizony egész évre szól!

5.

jon az extrém nedvességnek.
Ezt szem előtt tartva válas�szunk burkolási módot – sőt,
szakembert is! Nagyon szép az
összhatás az anyagában, színében illeszkedő bútorzattal.
1. Fürödjünk fában!

1.

Lakberendezőként azt
tapasztalom, hogy a lakás-, illetve háztulajdonosok
„fontossági listáján” előkelőbb
helyen szerepel egy többfunkciós fürdőszoba. Bármilyen
kicsi is a rendelkezésre álló helyünk, egy kis extra kényelem
mindig nagy előny – legyen
szó például csak egy kicsi manikűrasztalkáról…
A fürdők szobaszerűsége, illetve a felhasznált anyagok és formák különlegessége
adja azt a „pluszt”, amitől a
mostani trendnek megfelelő
2.
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„tisztálkodóhelyiség” valódi
élményfürdővé válik. Ezt a különleges hatást például sok fa
használatával, kitűnően megválasztott hangulat- és célzott
világítással és íves formákkal
fokozhatjuk.
A fa természetessége kellemes a szemnek és a talpunknak is. Miért ne élvezhetnénk
ezt a fürdőszobában is? A trópusi keményfák, mint pl. a
wenge és a teak kiválók erre
a célra. Különösen legyünk
tekintettel arra, hogy az általunk választott anyag ellenáll-

A képen látható wenge-furnéros kád igazán extra, különleges „bőrsimogató” élmény a
benne fürdőzők számára.
2. Fadobogó

Eme látványos belsőépítészeti
elemmel a különféle funkciókat választhatjuk el egymástól
a fürdőnkben, sőt, a szükséges
szerelvények eltüntetésére és
elvezetésére kiválóan alkalmasak. Hangulatfokozó installációk elhelyezésére itt szintén van lehetőségünk – ilyen
például a világítás is…
3. Öltöztessük be
a kádat!

A fa puhasága és a különféle – például természetes kő-

ből vagy kerámiából készült
– burkolóanyagok kontrasztja
igencsak gyönyörű összhangot kölcsönöz. A faanyag kiválasztásánál és kezelésénél ne
feledkezzünk meg a nedves,
vizes környezetről!
4. Luxushatás

Nemcsak a természetes hatással érhetjük el a luxusdizájnt!
A sötét, éjszakai égbolt színében pompázó, fémes fényű
mozaik fürdőszoba egyszerre
hűvösen futurisztikus és mégis otthonos – az íves formáknak köszönhetően.
5. Mártózz, pezsegj
és szórakozz!

Természetesen a műszakitechnikai vívmányok előbbutóbb megjelennek a fürdőszobákban is. Tükörbe épített
LCD-tévé, rejtett hangszórók,
internetelérés, rádió a zuhanykabinban – mindez már
nem újdonság a lakberendezés
területén. A high-tech beren-

6-7.

dezések nagyon szépen és elegánsan mutatnak például világos (mész)kőburkolat társaságában.
A masszázskádak, gőzkabinok és kombiszaunák természetesen elmaradhatatlan kellékei a kényeztető fürdőknek.
Jellemző, hogy egy-egy berendezés egyre több funkciót képes már ellátni, egyre kisebb
helyigény és egyre esztétikusabb megjelenés mellett.
Talán egy jó példa a fényés aromaterápiás infraszauna
– egy komplett beépített
sóbarlanggal, természetesen
CD-lejátszóval és rádióval…

és mindez alig több, mint 1
négyzetméteren!
6. Teremts
hangulatot!

Ha lehetőségünk és helyünk
van, néhány ízléses kiegészítővel, gyertyával, növénnyel
remekül fokozhatjuk az „élményt”!
7. Praktikum

Ízlésünk és pénztárcánk szerint
válasszunk olyan bútorzatot,
amely a tárolási igényeinknek
leginkább megfelelnek, hogy
a magunkra szánt időt ne keresgéléssel kelljen töltenünk.
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