stílusfürdőszoba

FÜRDŐHÁZ

Igazán tiszta design: gyakran a fürdőszobában születnek
meg a legjobb ötletek – ez az építészekre is vonatkozik.
ÉRZÉKI ▼
A Graft Architects 1E mosdójának
kontúrjai dimbes-dombos tájakra
és az emberi test vonalaira
emlékeztetnek. Kanera, 1649 euró

◄ NAGYVONALÚ
Magas minőségű nemesacél,
gondos megmunkálás –
a szappanadagolót Andreas
Winkler tervezte. Phos, 280 euró

MÉLY ►
A japán fürdőkultúra ihlette,
szibériai vörösfenyőből készült
Ofurò kád Matteo Thun tollából
született. Rapsel, kb. 13 700 euró

vertikális falak

Kovács Andreát és Koltai Tamást,
a Green Fortune svéd székhelyű cég
magyarországi képviselőit kérdeztük.
Mit takar a zöld fal fogalma?
A városi növénytermesztés egyik
leglátványosabb és leghatékonyabb
formája a zöldfal vagy vertikális kert.
Ez a megoldás az egyik legjobb példa arra,
hogy a urbánus környezetben is közvetlen
kapcsolatban lehet élni a természettel.
A fal mely előnyeit hangsúlyoznátok ki?
Kiváló hang- és hőszigetelő, télen
csökken általuk a felhasznált fűtési
energia, nyáron pedig feleslegessé teszi
a légkondicionáló használatát, oázist
varázsol a városi környezetbe, megváltoztatja
az ember viszonyát a természet
tel, egészségesebb életmódra inspirál,
növeli a környezettudatosságot és
a boldogságérzetet, csökkenti a stresszt, javítja
a koncentrációt, termelékenységet és
a kreativitást, természetes úton teremt tiszta
levegőt és ideális páratartalmat.
Milyen alkalmazási területekről beszélhetünk?
A GreenFortune növényfalak elsősorban
közösségi terekre lettek kifejlesztve és
annak függvényében, hogy mi a kívánt
hatás, a legkülönbözőbb igényeknek eleget
tudunk tenni a zöld felületek kinézetét,
méretét és formáját tekintve egyaránt.
Lakossági felhasználásra kisebb méretű
gyógy- és fűszernövényfalakat tervezünk
és kivitelezünk.
www.greenfortune.com

SEGÍTŐKÉSZ
Giampaolo
Benedini
tervezte az
Agape számára
a Stairs
szobainast

016 H.O.M.E.

TÉR-TIPPEK – trükkök kis fürdőszobákba
Egy kis fürdőszobából is varázsolhatunk nagyobbat. Főleg a régi házakban gyakoriak a hosszú,
sötét, lyukszerű fürdők, melyekben kevés örömét lelik az ott lakók. Sok tükör, fény és egy
hangsúlyos, színes fal a teret azonnal nagyobbá és barátságosabbá teszi. Extra rakodóhelyet
biztosítanak a keskeny faliszekrények, egy képtartó sínt is kinevezhetünk vékony polcnak,
ami így elegendő helyet nyújt a kis tégelyeknek. Aki le tud mondani a kádról, az mindenképp
tegyen így: egy körbecsempézett tér nyitott zuhannyal azonnal bálteremmé válik – és könnyű
tisztán tartani. A nagy radiátorokat cseréljük le törölközőszárítóra, hogy további helyet
spóroljunk – hiszen minden milliméter számít.
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TERMÉSZETES ▼
Mintha egy folyó vize formálta volna
ezeket az öblöket: Fabio Novembre
tervezte ezt, a Void sorozatba tartozó
WC-t. Ceramica Flaminia, 766 eurótól

▼ IDŐTLEN
Arne Jacobsen
egykaros
szerelvénye
1968-ból
származik,
a modell
a 112 nevet
viseli.
Vola,
880 eurótól

