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Royo Bath, Evolution

A megtisztulás és felfrissülés hely-
színe. VAn, Aki csAk pár percet tölt 
A zuhAny AlAtt. VAn, Aki hosszAn 
lubickol A forró Vízben. egyesek fu-
tólAg belepillAntAnAk, mások órá-
kAt billegnek A tükör elõtt. bárme-
lyik típus is VAgyunk, mindnyájAn itt 
kezdjük és fejezzük be A nApot. 

A fürdõszobA

Összeállította: Visnyei Renáta
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51a mi otthonunk

1. Mosdókagyló, vagy mûalkotás? A Duravit Ciottolo sorozata egyszerre mindkettõ. A Sieger Design által megálmodott széria új köve-
telményeket állít az extravagáns fürdõszoba terén. www.duravit.com 2. A Roca Frontalis sorozata megfelel a kortárs dizájn legmeré-
szebb elvárásainak is. Rendhagyó formavilágú falimosdója remekül párosítható a széria többi elemével. www.palatinusfurdoszoba.hu  
3. A Laufen Living Style mosdóját össze nem téveszthetõ vonalvezetése teszi egyedülállóvá. Minimalista elemei és lágy ívû formái 
ügyesen integrálhatók az egyedi élettér-koncepcióba. www.mediterrankeramia.hu 4. A Keramag téglalap alapú Renova Nr 1. Plan csa-
ládhoz tartozó mosdói könnyen megkülönböztethetõ formájukkal tûnnek ki a tömegbõl. A fal irányában enyhén emelkedõ szélüknek 
köszönhetõen egyszerûen öblíthetõk. A sorozat kiegészítõ tartozékaként kapható a képen látható, asztallapra helyezhetõ mosdókagyló. 
www.eros.hu

mosdókagyló
1. A spanyol Royo Bath fürdõszobabútor-gyártó egyik legkedveltebb szériája a Duo, amely magasfényû piros lakkozott frontjával való-
ban színt visz a fürdõszobába. Az integrált lámpával ellátott tükör és a különleges formájú mosdó tovább emelik a szekrény szépségét. 
További színek: www.royobath.com 2. Precíz geometria rejlik az egyszerû forma mögött: a szögletes szegélyek és lekerekített formák 
ötvözetébõl született a Keramag Renova Nr 1. Plan sorozat dupla mosdója. www.eros.hu 3. Tiszta elegancia, egyenes vonalak, lekere-
kített sarkok, semmi hivalkodás. A Roca Novedades termékcsaládja megalkotásakor a jól kombinálhatóságot tartotta szem elõtt. Míg 
a harmadik képen a szögletesség dominál, addig a mellette lévõn ugyanaz a mosdó íves szekrényen ül. A végeredmény két teljesen 
különbözõ formavilág. www.palatinusfurdoszoba.hu 

bútorba építhetõ mosdókagyló
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1. Az építészet és a dizájn szerelmeseinek készült a Duravit Vero sorozata. A szögletes, kockákból és hasábokból építkezõ vécé és bidé 
álló és fali kivitelben is kapható. www.duravit.com 2. A minimalizmus maximalizálása, luxus és extravagancia jelzõk érzékeltetik, milyen 
közegben érzik magukat otthon e szaniterek – a Duravit Starck X szériája a dizájn nagymesterétõl, Philippe Starcktól. www.duravit.com 
3. A minimalista stílusú Hall szanitercsalád a Roca telitalálata. Egyszerre sarkos és íves, szögletes és játékosan hullámzó. Segítségével 
újszerû megközelítésben alakíthatjuk ki fürdõszobánkat. www.palatinusfurdoszoba.hu 4. A Geberit falba rejtett öblítõtartálya (Duofix és 
Kombifix) és a falra függesztett vécékerámiák számos kreatív megoldási lehetõséget nyújtanak. A nem mutatós elemek (csövek, tartály) 
elrejtésével még a kicsi helyiség is tágasnak tûnhet. Az esztétikán túl a mûszaki tartalom is fontos szerepet kap: a Geberit hatéves garan-
ciát vállal, és huszonötéves alkatrészellátást biztosít ezen termékeire. www.geberit.hu

vécé, b idé
1. A Wellis Nera Max nevû süllyesztett kivitelû, oldallap nélküli kádja nagyvonalú eleganciát sugall. A beépített kádfeltöltõ, a nyakpár-
na és a 9 Maxi fúvókás hidromasszázs- és a 6+3 fúvókás hátmasszázsrendszer tökéletes otthoni wellness élményt ígér. www.wellis.hu  
2. A Sikló Kft. a világon egyedülálló technológiát fejlesztett ki az általa tervezett minimal-art típusú kádakhoz és mosdókhoz. A szaba-
don álló kádat különbözõ lábazattal készítik: telitalppal, acéllábbal, vagy fa gerendával. A termékek készülhetnek fehér, teljesen átlát-
szó, áttetszõ, vagy kívül-belül mozaik borítással is. www.siklo.hu 3-4. A RAVAK XXL kádja egyedien nagy mérete miatt különleges. Egy 
nagyobb testû ember is kényelmesen kinyújtózhat benne, a kisebbek pedig nekitámaszkodhatnak a praktikusan kialakított lépcsõnek.  
A kéztámasz a tökéletes ellazulást segíti. A RAVAK hatalmas rakodófelülettel rendelkezõ, ívelt sarkú Praktik kádja nem akadályozza a 
közlekedést, és biztonságosabb is. A Praktik rendszer részei a kádparaván, a fejtámla és három különbözõ típusú mosdó. www.ravak.hu

szabadon álló és beépített kád
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1. A beépített trópusi fejzuhanyt és a kézi zuhanyt könnyen kezelhetõ thermosztátos csapteleppel szerelték fel. A Gribagno–Allegro for-
matervezett zuhanypanel öt vízkõtaszító, egyenként állítható masszázsfúvókát kapott. www.stile.hu 2. A RAVAK GlassLine zuhanykabin 
üvegajtajával és kiváló minõségû króm alkatrészeivel a letisztultságot képviseli. A négyszögletes zuhanykabinok 80, 90, 100 centimé-
teres méretben készülnek, amelyekhez a Gigant Pro zuhanytálcákat ajánlják. Rendelhetõ jobbos és balos változatban is. www.ravak.hu  
3. A Marino egyszerre zuhanykabin és szauna: digitálisan vezérelt trópusi zuhany, láb- és hátmasszírozó és infarszauna. Kapható finn-
szauna kivitelben is. www.wellis.hu 4. A csinos fürdõszobát a Miami mozaik színátmenet hatása teszi kromatikussá, egyúttal nagyobbítja 
és fényt ad neki. Az üvegmozaik egyedivé teszi a teret, íves zuhanykabin is könnyedén kirakható vele. Az Aita Studio szakemberei olyan 
hatásokat és formákat alakítanak ki, amelyek a megrendelõ ízlésének a legjobban megfelelnek. aita@interware.hu

zuhanykabin, zuhanypanel
1. Négyféle méret és ötféle szín áll rendelkezésünkre, így kreatívan 
alakíthatjuk fürdõszobánk megjelenését a rusztikus felületû, kõhatású 
mediterrán kerámiaburkolattal. A burkolat szép párja a klasszikus 
vonalú bronz zuhanyfejes csaptelep. www.lameridiana.hu 2. Az alap- 
és a karbantartó tisztítás, az ápolás egyaránt megoldott a Murexin új 
Colocura tisztítás-ápolás programjával. A Colo AS 50 Alga- és penész-
stop a penész és gombásodás gyors megszüntetésére, megelõzésére, a 
fekete penészfoltok eltávolítására is kiváló. www.murexin.hu 3. Ener-
giaosztály és mosóhatás tekintetében egyaránt „A” kategóriájú készü-
lékeket ismerhetünk meg a Hajdu újgenerációs, felültöltõs automata 
mosógépei képében. Mindhárom típusában széles a programskála: 
a kézi mosás funkciótól egészen a fõzõmosásig. Különleges funkciói: 
öblítõstop, posistop (úgy állítja meg a dobot, hogy a kiszedô nyílás felül 
legyen), késleltetett indítás. www.hajdurt.hu 4. A Cimsec fugázó és 
elasztikus tömítõ anyagok többsége már MicroProtect védelmet kapott, 
a cementtartalmú fugázó anyagok pedig gombásodás, penészesedés 
elleni adalékszerekkel gazdagodtak. A fugázó anyagok vízlepergetõk, 
ellenállnak a  karcoknak, kopásnak, tömörségük miatt a penészgom-
bák spórái nem tudnak úgy megtapadni rajtuk, mint a pórusos felüle-
teken. A Cimsec Fugenflex E elasztikus fugázó anyag háromszor több 
gombaölõ adalékszert tartalmaz, mint korábban. www.cimsec.hu

burkolat, mosógép, tisztítók-ápolók
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