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Először el kell döntenünk a fő funkciót: azt, 
hogy ki, vagy kik fogják a helyiséget használni. 
Ettől függ ugyanis, hogy hol helyezkedjen el a 
lakáson belül, és milyen eszközöket, berende-
zési tárgyakat szereltessünk bele.

Tisztálkodási célú fürdőszoba a család szá
mára

A szülők és a gyerekek közösen használják, 
egy bejárata van, általában a közlekedő helyi-
ség felöl. Egyre többen alkalmazzák újra azt a 
régi szokást, hogy nyitnak egy bejáratot a háló-
szoba felöl is. Éjszakai használata esetén így 
diszkrétebb a megközelítése.

Berendezési tárgyai: Mosdó, fürdőkád, vagy 
zuhanyfülke, esetleg mindkettő, WC, bidé, mely 
komfortosabbá teszi a helyiség használatát.

El kell döntenünk azt is, hogy bekerül- e a 
cirkó és a mosógép.

Tisztálkodási célú fürdőszoba a hálószobák 
mellett: 

Berendezési tárgyai: mosdó, fürdőkád, vagy 
zuhanyfülke, esetleg mindkettő, WC, bidé 

Relaxációs, pihenési vagy kikapcsolódási célra 
épített, esetleg baráti társasággal együtt használt 
fürdőszoba, melyet a pihenési célra használt lak-
résztől (hálószoba) távolabb helyezünk el. 

Berendezési tárgyai lehetnek: mosdó, gőz-
kabin, masszázskabin vagy masszázs fal, 
vízkeringetős, légbefúvásos masszázskád 
(jakuzzi), infra szauna, finn szauna, merü-
lő medence, vagy öntőzuhany, relaxpad, 
relaxszékek, asztal, hűtő, cirkó és mosógép.

A helyiségből megközelíthető a külön ajtóval 
elválasztott toalett. 

Két olyan berendezési tárgy, mely szük-
ségből kerül a fürdőszobába: 

A mosógép helye ideális esetben a mosó-
konyha, mely szárító és vasaló helyiség egyben. 
A cirkó kerülhet a kazánházba, mely a nem tűz-
veszélyes anyagok tárlóhelye is lehet. Mióta a 
kondenzációs cirkó készülékek elterjedtek, sok 
helyen a talajtól a plafonig érő szekrénybe épít-
ve helyezik el, és alá teszik a mosógépet. Ezzel 

a megoldással nem csúfítja a fürdőszobát, de 
akár az előszobában, vagy a közlekedő helyi-
ségben is elhelyezhető. A mosógépet manap-
ság sokan a konyhabútorba építtetik be.

A helyiség falazatának anyaga sem elha-
nyagolható körülmény:

Az elterjedőben lévő könnyűszerkezetes 
házak építésénél, de leginkább régi lakások fel-
újításánál sok gipszkartont használnak a gör-
be falak „kiegyenesítésére”. Nincs is vele prob-
léma, amíg nem akarunk zuhanykabint, vagy 
más nehéz tárgyat rögzíteni hozzá. Ameny-
nyiben a tervezéskor figyelembe vettük, mi 
hová fog kerülni, és az építéskor a szükséges 
helyekre erősítő betétet helyeztünk a gipsz-
karton mögé, probléma nélkül terhelhet-
jük a falat, és ráépíthetjük a zuhanykabint. 

A lehetőségeKneK
csAK A fAntáziA szAb hAtárt
A tervezés folyamatról kicsit részletesebben.

Példa mosógép pultba építésére - a pult jól funkcionál. 

Egy, A fürdőszoBáról szóló 
CikksorozAt Második fEjEzEtÉt 
olvAshAtjA.  ÍrásoMMAl sEgÍtE-
Ni szErEtNÉk MiNdAzokNAk, Aki-
kEt ÉrdEkEl, hogy Mit is ÉrdEMEs 
figyElEMBE vENNi A tErvEzÉskor, 
kivitElEzÉskor, hogy NE A koMp-
roMisszuMoktól hEMzsEgjEN 
lAkásuk E foNtos rÉszE. kÉr-
dÉsEikrE A sorozAt szErző-
jEkÉNt szÍvEsEN válAszolok. 
 CÍM: hAzAk@rikkEr.hu 
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Megoldható ez erősítő betét nélkül is, de lénye-
ges plusz költséget jelent. lehetőség szerint 
a csempézés alá építtessünk két réteg imp-
regnált (zöld papír) gipszkartont, egymáshoz 
ragasztott rétegekből. Nem nagy plusz költség, 
de jobbak a mechanikai tulajdonságai. 

sűrűn használt falazó anyag az Ytong. penge-
falakat, viszonylagos olcsósága miatt mosdó-
pultokat, szekrényeket, és egyéb épített búto-
rokat készítenek belőle. Az építők azonban 
ritkán említik meg azt a tényt, hogy a nedves-
ség nagymértékben csökkenti szilárdságát. Ez 
a hátránya nem teszi ugyan alkalmatlanná, de 
néhány fontos technológiai folyamatot alkal-
mazni kell a felhasználásakor. A teljes felületet 
kívül-belül glettelni kell flexibilis ragasztóval 
úgy, hogy a nyers ragasztóval üvegszálas hálót 
(dryvit háló) rögzítünk a falra, mely egy egység-
gé ragasztja a téglákat. szilárdulás után kenhe-
tő szigeteléssel kell a felületet vízzáróvá tenni.

korszerű technológiának számít, és a kedve-
ző tapasztalatoknak köszönhetően egyre álta-
lánosabbá válik a speciálisan erre a célra készí-
tett, polystirol lemezből készített berendezési 
tárgyak használata. Ez eleve egy vízzáró anyag, 
szigetelésére nincs szükség.  készítenek belő-
le pengefalat, mosdópultot, kedvező hőszige-
telési és statikai tulajdonságának köszönhető-
en még fűthető relaxációs ágyat is a szauna 
előterébe, ülőkét a zuhanyzóba, falazott szek-
rényt, és még sok mást. Beszerezhető külön-
böző vastagságú táblákban, és előre kialakított 
formákban. Előnye az alacsony súlya, valamint 

az, hogy felhasználásakor nem keletkezik nagy 
mennyiségű por, mint a hagyományos épí-
téseknél. felhasználását oktatják. vigyázat, a 
gipszkartonhoz hasonlóan a rögzítési pontokat 
itt is fémerősítéssel kell ellátni!

Ezek a nagy léptékek, melyek szabadon vari-
álhatóak, ízlésünknek, igényünknek és pénztár-
cánknak megfelelően, de tudjuk: az ördög a rész-
letekben rejtőzik. A részletek pedig a következők:

Vízbevezetés: Nagyon hasznos a „bejövő” víz-
csőre központi szűrőt szerelni, mely a víz tisztí-
tása mellett, a vízkőképződést is gátolja.

Vízelvezetés: Amennyiben lehetőség van rá, 
tetessünk padlóösszefolyót! Ez nagyon prakti-
kus megoldás, és sok kellemetlenségtől kímél-
het meg bennünket a későbbiekben. Egy nyitva 
felejtett csap, esetleges csőtörés, ha a mosógép 
töltő, vagy ürítő csöve elreped (leesik, kiesik) és 
a víz szabadon folyik az egész lakásba, vagy az 
alsó szintekre. A padlóösszefolyó mindezt meg-
akadályozza, persze csak akkor, ha nincs rajta a 
kádkilépő szőnyeg. sok tízezer forintos járulé-
kos kártól és nagyon sok kellemetlenségtől 
kímélhetjük meg magunkat némi előrelátással, 
és csupán pár ezer forintos költséggel. A besze-
relés technológiájából adódóan (alacsony lefo-
lyó szint) a zuhanykabin bekötésekor sem kell a 
lefolyás miatt magas tálcát használnunk. 

Rikker Károly 
www.rikker.hu

A következő számban, a vízszigetelésről, 
fűtésről, burkolásról olvashat.

Vízelvezetési megoldások folyókával. Fürdőszobai berendezések kialakítása könnyűszerkezetes technológiával.


