
gedélyei megtalálhatók az ÁNTSZ honlapján a:
http://www.antsz.hu/down/kulso/jogszaba-
lyok/lista2005_06.htm linken.

A fent említett amerikai gyártmányú hidro-
masszázs medencék elektromos rendszere
európai TÜV szabványnak megfelelően készül,
így medencéink az Európában használt 230 V-
os elektromos hálózatról üzemeltethetők. Az
automatikus fűtő és tisztító rendszerrel ellátott
kádak ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer
alatt készülnek. Minden HotSpring medence
tökéletesen szigetelt konstrukció. Amit haszná-
lunk, egy többrétegű,
zárt cellás hab szigetelés a maximális energia-
takarékosság és a csendes működés érdeké-
ben. Egy független szakértői csoport, az
Exponent Inc. egyik vizsgálata a hidro-
masszázs medencék fogyasztására terjedt ki.
Az általuk bevizsgált hidromasszázs medencék
közül a Magyarországon is forgalmazott
HotSpring modelljei bizonyultak a leggazdasá-
gosabbaknak alacsony fogyasztásukkal és ele-
nyésző üzemelési költségeikkel. Termékein-

ken az EE jelzés bizonyítja, hogy a HotSpring
vezető az energiatakarékos medencék terve-
zésében és gyártásában.
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Beüzemelés, karbantartás
A megvásárolt medencét a beüzemelés hely-
színére szállítjuk, továbbá gondoskodunk a
kád telepítéséről. A medence helyének kiépí-
téséhez megfelelő információt nyújtunk, és a
beüzemelést saját szakemberünk végzi. Az ál-
talunk forgalmazott kültéri hidromasszázs me-

dencék fix vízbekötést nem igényelnek. A víz
feltöltése fölülről a szűrőházon keresztül törté-
nik. Vásárlás után sem feledkezünk meg ügy-
feleinkről, a medence karbantartásához szak-
embereket biztosítunk, továbbá a vízcserék
időpontját figyelemmel kísérjük. Ennek előse-
gítése érdekében hoztuk létre Üzleti partner
kártyánkat. A kártya érvényességi ideje alatt a
kártya tulajdonosa jogosult a HotSpring hidro-
masszázs kádja havi ingyenes ellenőrzésének
és vízcseréjének igénybevételére, valamint a
tartozékok és kiegészítők kedvezményes
megvásárlására. 

Vegyszerek
A medence vizé-
nek kezelésére
szolgáló, bevizs-
gált vegyszerek
nagy kiszerelés-
ben is kaphatók
b e m u t a t ó t e r -
münkben, vagy
akár telefonos
rendelés útján
postai utánvéttel
is beszerezhe-
tők.

Finanszírozás
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani finanszírozási
lehetőségeinket. Igény szerint részletfizetési,
illetve lízingelési (tartós bérlet) konstrukciókat
kínálunk céges ügyfeleinknek.

Garanciális cserelehetőség
Minden modellünkhöz egyedi, határozott
idejű garancia jár. Üzleti partnerkártyás vá-
sárlás esetén a kötelező garanciális időn túl
egy évvel meghosszabbodik a garancia ide-
je. Az Üzleti Partnerkártya minden évben
meghosszabbítható. A kiterjesztett garancia
keretén belül garanciális cserelehetőséget
ajánlunk: ha medencéje nem javítható, új
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medencére cseréljük. Ha a medence javít-
ható, nincs felső határ a javítások számát il-
letően.

Upgrade
AWatkins Manufacturing, a HotSpring masz-
százsmedencék gyártója idén ünnepli fennállá-
sának 28. évfordulóját és 3. alkalommal nyer-
te el a John Holcomb díjat, melyet a folyama-
tos és áttörő fejlesztésekért ítélnek oda.
Hidromasszázs medencéinket folyamatosan
fejlesztjük, évről évre újításokkal, ill. új model-
lekkel, és az aktuális trendnek megfelelő szí-
nekkel rukkolunk elő.

HotSpring Magyarország Kft. - Vezérképviselet
1032 Budapest, Szentendrei út 95.

Tel.: (06-1) 439-1666
Fax: (06-1) 430-1763

e-mail: office@hotspring.hu 
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„A Hot Spring Magyarország Kft. célkitűzése
a teljes vevői elégedettség elérése, azáltal,
hogy csak kiváló minőségű hidromasszázs
kádakat és kiegészítő termékeket forgalmaz,
valamint első osztályú ügyfélszolgálati és
professzionális szerviz szolgáltatást nyújt
ügyfeleinek, a vásárlást követően is. Magas
minőségű termékek - magas minőségű szol-
gáltatás - elégedett és boldog ügyfelek.”

A vállalat fő profilja az amerikai gyártmányú Hot
Spring®, Solana® Tiger River®,és HotSpot
márkájú hidromasszázs kádak forgalmazása.
Ezen kívül a cég finn szaunák, infrakabinok,
HomeSpa® gőzkabinok, kád körüli kerti fel-
építmények, kád kiegészítők és uszodavíz
vegyszerek értékesítésével is foglalkozik. A
cég márkakereskedői-szerződést kötött a
gyártóval -kizárólagos magyarországi forgalma-

zásra - ,a Watkins Manufacturing Corporation
vállalattal, amely jelenleg világszerte piacveze-
tő szerepet tölt be a hidromasszázs kád gyár-
tás területén. A HotSpring® Magyarország Kft.
önálló disztribúciós hálózattal rendelkezik, or-
szágszerte több viszonteladó segíti a termékek
értékesítését.
A menedzsment elsődleges célja, olyan háló-
zat kiépítése volt, mely maradéktalanul képvi-
seli a világelső gyártó termékeit, illetve cégfilo-
zófiáját. Ennek eredményeképpen 2003-ban
és 2004-ben az év nemzetközi kereskedője dí-
ját tudhatta magáénak, mely az egyik legrango-
sabb kitüntetés.
A cég hidromasszázs kád kínálatában négy
márkacsalád szerepel: a Hot Spring®, a Tiger
Rive®r a Solana® és a HotSpot®. A Hot
Spring® kádaknál nyolc modellt különbözte-
tünk meg a férőhelyek számától és teljesít-

A világ egyik legjelentősebb hidromasszázs
vállalatának magyarországi képviselete
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ménytől függően. A legnagyobb a hét szemé-
lyes Summit medence, ezt követik rendre a
Grandee, Envoy, Vanguard, Sovereign,
Accolade, Prodigy, a legkisebb, azaz 3 férőhe-
lyes medence pedig a Jetsetter. A kádak több-
féle színben kaphatóak, a külső burkolat sötét-
barna, barna, illetve szürke lehet, míg a belső
kádhéj esetében a vásárlók a gyöngyház, azúr-
kék, valódi márvány, homok, pezsgő opál,
vagy fehér színek közül választhatnak.
A Tiger River® márkacsaládhoz a Caspian,
Bengal és Sumatran modellek tartoznak, itt
szintén a férőhelyek számában és a teljesít-
ményben rejlik a különbség. A külső burkolat
barna vagy szürke a kádhéj pedig igény szerint
azúrkék, homok vagy ezüst lehet. Az automati-
kus fűtő és tisztító rendszerrel ellátott kádak
ISO szabvány szerint készülnek, a TÜV elektro-
mos szabványnak megfelelnek és rendkívül
energiatakarékosak. A medencék hordozható
tulajdonságuknak köszönhetően kül- és
beltérre is egyaránt elhelyezhetők. 
A medencéknél a kifinomult technológiához
egyszerű használat társul. A hőfok egyszeri be-
állítás után az év minden napján állandó marad.

A 100%-os folyamatos vízszűrés és keringetés
garantálja az optimális higiéniát. A Hot
Spring® és Tiger River® medencéknél egye-
dülálló módon a többrétegű, zárt cellás habszi-
getelést alkalmaznak, mely megvédi a meden-
ce vizét a hőveszteségtől, ezért a medence
rendkívül energiatakarékos, ezáltal a piacon
kapható medencék között a leghatékonyab-
bak. A Hot Spring® kádak esetében  szintén
egyedülálló módon, egyes modellekbe víz alat-
ti zenei berendezést építettek be, melynek kö-
szönhetően a használó nem csak a fülével ha-
nem a testével is érzékelheti a zenét!!!!!
Minden Tiger River®, Solana® és HotSpot®
(Hot Spring® modellekben alapfelszereltség-
hez tartozik ) medencéhez külön vásárolható a
L.E.D. lámpákból álló fényrendszer, mely hat
különböző színt varázsol a medencébe, ebből
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kiválasztható a hangulatnak megfelelő szín,
vagy automatikus üzemmódra állítva a színek
folyamatosan váltakoznak.

A hidromasszázs kádakon kívül a termékkíná-
latban megtalálhatóak a SaunaBau Kft. által
gyártott finnszaunák és infrakabinok,
HomeSpa® gőzkabinok, az amerikai

Sequoiaworks vállalat kerti felépítményei, a
kádakhoz gyártott kiegészítők (lépcső, törül-
közőtartó, napernyő, virágtartó, asztal, kor-
lát, íves asztal és lépcső ), továbbá a kádak
karbantartásához szükséges uszoda vegy-
szerek.
A termékhez szolgáltatás is jár. A kádat a cég
ingyen házhoz szállíttatja, továbbá gondos-
kodik a kád elhelyezéséről. A kád helyének

kiépítéséhez a vállalat megfelelő információt
nyújt, és a beüzemelést a Hot Spring Magyar-
ország Kft saját szakembere végzi.
A cég a vásárlás után sem feledkezik meg az
ü g y f e l e k r ő l ,
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a kád karbantartásához szakembereket bizto-
sít, továbbá a vízcserék időpontját figyelemmel
kíséri. Az esedékes vízcsere előtt a szerelők
egyeztetnek az ügyféllel, és igény esetén azt el
is végzik.

A cég természetesen a kádak karbantartásá-
hoz vegyszereket is kínál. A kádtulajdonosok a
cég budapesti központjából rendelhetik meg a
tisztításhoz szükséges szereket. 
A HotSpring Magyarország Kft célja, hogy a
vásárlóival kapcsolatban maradjon, és segítsé-
get nyújtson a kád használatához, ezért hozta
létre az ügyfélkártya programot. Az ügyfélkár-
tyát bármelyik kádtulajdonos megvásárolhatja
100 000 Ft-ért, melynek érvényessége 1 év.

A kártya ára magában
foglalja az adott év-

ben szükséges
három vízcse-

rét, illetve
m i n d e n
vegyszer
vásár lás
e s e t é n
8 %-os
árenged-
m é n y ,

k i -

egészítő termékek vásárlásakor pedig 2%-os
kedvezmény jár. 
Az ügyfélkártyás vásárlókat a cég rendszere-
sen tájékoztatja akcióiról, az új termékekről hír-
levelet küld, és a cég által szervezett rendezvé-
nyeken a meghívottak listáján szerepelnek.
Amennyiben a HotSpring termékek felkeltették
az érdeklődését, úgy a HotSpring Magyaror-
szág Kft várja szíves érdeklődését a cég elér-
hetőségein. Minden kedves regisztrált érdek-
lődőnek postai úton ingyenes belépőt külde-
nek kiállításaikra!
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A HotSpring Magyarország vállalata örömmel
értesíti partnereit, hogy termékválasztéka is-
mét bővült. Az új termékek már a közelmúlt-
ban megrendezett Construma Kiállításon is
bemutatásra kerültek, viszont mivel nem min-
denkinek állt módjában kilátogatni, így rövi-
den bemutatjuk a legújabb kiegészítő termé-
keket, melyeket a vállalat bemutatótermében
személyesen is megtekinthet. Hamarosan a
folyamatosan megújuló weboldalon is megta-
lálhatóak lesznek az újabb termékek.
Íme néhány kiegészítő termék, melyek még
kellemesebbé tehetik hidromasszázs me-
dencéje használatát:

Távirányító
A Távirányító segítségével Ön bárhonnan –
akár a kádból is – könnyedén szabályozhatja
a Hot Spring vagy Tiger River medencéje
elektronikus funkcióit. Beállíthatja az

SpAudió hifi készülék hangerősségét vagy
hangszínét, a hőmérsékletet, a fúvókákat
vagy aktiválhatja a víz tulajdonságait. A rádió-
hullámon működő távirányító egy újabb példa
arra, hogy a Hot Spring Kádak exkluzív tech-
nológiája lehetővé teszi a használó számára a
szórakozást, pihenés közben. A távirányító a
2002 harmadik negyedévétől készült Hot
Spring és Tiger River kádakhoz használható.

„TRI X”  3 Dimenziós Szűrő –
A Technológiai Áttörés
A Hot Spring létrehozott egy új technológiát,
amely könnyebbé és élvezhetőbbé teszi a
kád fenntartását.
Az új találmány a vizet három különböző di-
menzióban szűri, nem csak a felszínével, ha-
nem belső részeivel is. A 3D szűrő felülete
több mint kétszerese a normál méretűének.
Az extra szűrőképesség hosszabb tisztítási

új termékei
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időszakokat eredményez. A 3D szűrő fel-
használóbarát, a legnépszerűbb a piacon lé-
vő szűrők közül, mivel a mosogatógépben
mosogatószer hozzáadása nélkül tisztítható. 
A tartósra tervezett szűrő miatt a szivattyúba
már csak a tiszta víz áramlik, így annak élet-
tartama hosszabb lesz, ezáltal Ön pénzt és
időt takaríthat meg. A 3D Szűrő alapfelszere-
lésként a Hot Spring csúcsmodellekhez tar-
tozik, de megvásárolható más Hot Spring ká-
dakhoz is. 

Napernyő
Az összecsukható napernyő nyele fémből
készült és fekete színnel vonták be, az ernyő
vászon, bézs és zöld színben kapható. Min-
den kád típushoz használható. A  talprész a
kád alá helyezhető, ezáltal nyer stabilitást a
napernyő. A nyélen található tekerő szerke-
zettel mechanikusan nyitható, illetve csukha-
tó a napernyő.

Korlát

A fémből készült korlát segítséget nyújt a
masszázsmedencébe való be- és kilépés-
kor. A korlát rögzítése a talprész kád alá
helyezésével történik.

Az új SpAudio II. teljes körű zenerendszer.
Magába foglalja a Sony CD/AM/FM sarok
fedélzeti egységet, amely tökéletesen
illeszkedik a medence borításának
sarkához. A ruganyosan összeszerelt ajtó
könnyen lehetővé teszi a hozzáférést,
mialatt védelmet nyújt a külső behatások
ellen. Az új digitális erősítő egy második
pár kimenetet tar talmaz, ami lehetővé
teszi a rendszernek, hogy két külső, nyolc
belső hangszóróval is működjön. Alapvető
jellegzetessége, hogy egy pár kültéri
külső hangszóró van belefoglalva a rend-
szerbe.
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Manapság igen divatos fogalom lett a well-
ness, noha az emberek többsége nemigen
tudna pontos meghatározást adni a kifejezés
jelentéséről. A hétköznap embere ma már min-
den nap találkozhat elektronikus vagy nyomta-
tott médiumokon keresztül wellness klubokkal
vagy wellness szállodákkal. Utóbbiak látogatá-
sa az utóbbi 2 – 3 évben dinamikusan emelke-
dett Magyarországon. A wellness klubok, me-
lyek elődei a fitness klubok más, elsősorban fi-
atalabb és sportosabb életmódot élő korosz-
tály részéről ismert, látogatottságuk számotte-
vő, de nem közelíti meg a szállodák részará-
nyát.
Mit is jelent ez a szó, amelyre egy egész ipar-
ág épült? A wellness összetett fogalom, mely-
nek jelentése nem más, mint a jó közérzet és
a testi-lelki harmónia elérésére irányuló tevé-
kenységek. A wellness olyan komplex gyógy-
és egészségmegőrző programokat jelöl, ame-
lyek nem csupán testünk regenerálódását se-
gítik, de megadják mindazt a kényeztetést,
amely a tökéletes kikapcsolódást biztosítja
stresszel teli világunkban.
Nem is olyan régen még rekreációról beszél-
tek a szakemberek, amelyet főiskolai és egye-
temi képzéseken oktattak. A rekreáció célja el-
használt energiáink újrateremtése aktív és pas-
szív módszerekkel. Ez azt jelenti, hogy olyan

szabadidős tevékenységeket választunk az
egészség szem előtt tartása mellett, amelyek
örömöt is szereznek. Ezáltal oldjuk a napi fe-
szültségeket és elfelejtjük problémáinkat, mi-
közben fejlesztjük fizikai kondíciónkat. A mai
kor emberének kétségtelenül szüksége van fe-
szültségoldásra, amelynek egyik formája a rek-
reációs tevékenységek különböző fajtái, ame-
lyek összességét marketing szempontból well-
ness -nek neveztek el. A wellness kifejezetten
a XXI. század emberének kialakított tudatos
életformája.
A wellness magába foglalja a testi-, lelki-, és
szellemi egészséget, ami nem azt jelenti, hogy
a wellness tevékenységek gyógymódnak te-
kinthetőek, noha gyakran alkalmazhatóak gyó-

Mit jelent a wellness?
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gyterápiaként is. A wellness életformaként
funkcionálhat igazán hasznosan, hosszú távú
hatásai életünk minden területén eredménye-
sebbé tesznek bennünket, legyen szó munka-
helyi kapcsolatokról, mindennapi teherbírá-
sunkról vagy egészségünkről.
Mint látjuk a wellnesst, mint fogalmat nem kön-
nyű definiálni, azonban sokkal fontosabb meg-
érteni a célját és élvezni jótékony hatásait,
hogy életünk minőségét javíthassuk általa.
A wellness alkalmazásának intézményi formája
klubokban vagy szállodákban igen kialakult for-
mája van már hazánkban is. Az otthoni vagy há-
zi körülmények között történő alkalmazásának
viszont korlátosak a lehetőségei. A wellness
otthoni alkalmazása alatt nem az otthoni szau-
názást vagy pezsgőfürdőzést kell érteni, ha-
nem az életforma gyakorlását, melyet szemlé-

let, táplálkozás, továbbá az aktív sportolás te-
het megvalósítottá, míg előbbiek már az exklu-
zivitást adják, ha van rá lehetőségünk.
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A lakberendezés egyik legalapvetőbb feladata,
a megfelelő színek és formák összehangolása,
illetve azok alkalmazása. Vannak, akik szemé-
lyiségükből adódóan, szinte ösztönös ráérzés-
sel fognak munkához, s vannak, akik még bi-
zonytalanul állnak e kérdés fölött. Következő
összeállításunkban főként az előző csoport tá-
borába tartozók számára szeretnénk egy jól
használható útmutatást és segítséget nyújtani,
amely reményeink szerint e témában már jára-
tosabb olvasóinknak is sok információval fog
szolgálni. 
Egy új otthon kialakításánál, avagy a régi újjá
varázslásánál gyakran dilemmát okoz az álta-
lunk elképzelt színek és formák harmonikus
egységbe foglalása. Ehhez rendkívüli figyelem-
re van szükségünk, amely mind önmagunk
megismerésére, mind a megfelelő külső vizuá-
lis minta felfedezésére irányul.
Ez a fajta tudás és érzékenység könnyen elsa-
játítható és megtanulható, amihez a legjobb ta-
nítómester maga a természet, hiszen a belőle
áradó harmónia és egység mindig is elbűvölte
az embert, s tette azt önmaga részesévé. A ter-
mészet színképe úgy változik, ahogy az év-
szakok váltják egymást. Egy-egy évszak színei
azonban mindig összeillenek. Az oka egysze-
rű, ugyanis minden évszakban van egy megha-

tározó alapszín. A tavaszé a sárga, a nyáré a
kék, az őszé a piros, a télnek, pedig ismét a
kék. A piros és a sárga általában egy mele-
gebb hatást, míg a kék egy hidegebb és hűvö-
sebb hatást gyakorol. Ez a fajta csoportosítás
egyfajta hideg-meleg színre való külön válasz-
tást eredményez, ami ellenére jó tudni, hogy
minden évszakban jelen van minden szín, csak
más-más árnyalatban, s más jelleggel. A tavasz
és az ősz színei sokkal közelebbi kapcsolatban
állnak egymással, mint a hideg nyári és téli szí-
nek. Ugyanez a helyzet fordított előjellel a két
„hideg” évszakkal is. A gyakorlatban ez úgy ér-
telmezhető, hogy anélkül alkalmazhatunk egy
tavaszi színt az ősziekben, vagy egy téli színt a
nyáriakkal keverve, hogy az, bármiféle törést
eredményezne a színek stílusában. Ha azon-
ban a tél színeit az őszével, a tavaszét a nyáré-
val keverjük, olyan feszültség jön létre, amit
diszharmóniának érzékelünk majd.
A tavaszi színek mindenekelőtt abban külön-
böznek az ősziektől, hogy könnyedebbek és
vidámabbak, míg az ősziek súlyosak, teltek és
földszerűek. Nyáron a hűvös árnyalatok szinte
kivétel nélkül elmosódottak, télen viszont har-
sányak, jeges pasztellszínekben sugárzóak. 
Ha személyiségünk és stílusunk által el tudjuk
dönteni, hogy melyik évszak hangulatát kedvel-
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jük igazán, akkor már közelebb is kerültünk a
számunkra leginkább megfelelő színválasztás-
hoz. Innentől kezdve, hogy az évszakot - amit
választottunk - vagy évszakokat, amik között
még ingadozunk, szín és forma szempontjából
megpróbáljuk összehangolni a részletekkel, hi-
szen ez a lakberendezés során döntő fontos-
ságú. 

Szín-pszichológia:
A melankolikus Észember, értékeli a rendezett-
séget, a biztonságot. Passzivitásra hajlamos.
Színe: kék Megnyugtató, tartózkodó, passzív,
hűvös hatást kelt. A melankolikusnak kikap-
csolódást, ellazulást és harmóniát nyújt. Év-
szak: nyár Kiegyensúlyozó színek: kiegészítő
színárnyalatok a vörös, narancs és a sárga. 
Ösztönzést és lendületet adnak ennek a típus-
nak, aktivitásra serkentik. 

NYÁR
(hűvös, szolid, matt, finoman visszafogott)
Alaptónus: kék 
Fehér - tejfehér, piszkosfehér, törtfehér 
Sárga - vaníliasárga, krémsárga, világos szal-
masárga 
Piros - málnapiros, burgundivörös, borvörös,
rubinvörös, bordó
Kék - acélkék, éjkék, lagúnakék
Zöld - kékeszöld, smaragdzöld, türkiszzöld,
mentazöld, élénkzöld
Lila - világos kékeslila, orgonalila, püspöklila,
szürkéslila

Bézs - szürkésbézs, kékesbézs, kavicsszürke,
iszapszín
Szürke - egérszürke, füstszürke, ezüstszürke
Barna - csokoládébarna, tejeskávé barna,
agyagszín
Rózsaszín - fáradtrózsaszín, kékesrózsaszín,
mályvarózsaszín
Fekete - inkább antracitszürkés, mint fekete
Fémszín - fehér fémek

A flegmatikus: A nyugalmat és az állandóságot
kedveli. Kiegyensúlyozott, mondhatni megálla-
podott kedélyű. gyakran befelé forduló és
passzív.
Színe: zöld
Nyugtató és biztonságot sugalló.
1.sárgás árnyalatban barátságos, vidám és
serkentő.
2.kékes árnyalatban hűvös, befelé forduló és
távolságtartó.
Évszak: a.) ősz b.) nyár
Kiegyensúlyozó színek: meleg, aktív, lelkesítő
piros és sárgáspiros árnyalatok. 

ŐSZ
(meleg, élénk, földszerű, tompa)
Alaptónus: vörös
Fehér - ekrü, pezsgőszín, gyöngyfehér
Sárga - kukoricasárga, okkersárga, mustársárga
Piros - paradicsompiros, narancsvörös, rézvö-
rös, rozsdavörös, téglavörös
Kék - petrolkék, szürkéskék, mély liláskék
Zöld - olívzöld, fenyőzöld, méregzöld, khaki,
jade-zöld
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Lila - lilásvörös, szederpiros, mélybordó
Bézs - világos tejeskávészín, dohánybarna,
narancsosbézs
Szürke - penészszürke, bézsszürke
Barna - mahagóni, rozsdabarna, vörösesbar-
na, kávébarna
Rózsaszín - narancsosrózsaszín, lazacrózsa-
szín, őszibarackszín, sárgabarackszín
Fekete - csak szigorú feltételekhez illik ebbe a
csoportba, nagyon visszafogodtan használjuk
Fémszín - sárga fémek, vörös fémek

A szangvinikus: Vidám és őszinte. Lehet ki-
csattandó jó kedélyű és ugyanakkor halálosan
bánatos. Optimista beállítottságú. Színe: sárga
Évszak: tavasz
Kiegyensúlyozó színek: a kiegészítő lila teremt
egyensúlyt. A tompa sötét színek is előnyösen
fojthatják le a szangvinikus típus csapongó
temperamentumát. 

TAVASZ
(meleg, könnyű, a finomabb árnyalatól egé-
szen az élénkig)
Alaptónus: sárga
Fehér - tojáshéj, krémszín, gyapjúfehér
Sárga - aranysárga, repcesárga, citromsárga,
kénsárga, krémsárga
Piros - pipacspiros, korallpiros, sárgáspiros,
flamingóvörös
Kék - búzavirágkék, királykék, vízkék, türkizkék
Zöld - fűzöld, hárszöld, jade-zöld, banánzöld
Lila - ametisztlila, szürkéslila, vöröseslila
Bézs - sárgásbézs, elefántcsontfehér, arany-
bézs
Szürke - sárgásszürke, gránitszürke, szürkés-
bézs, ezüstszürke

Barna - sárgásbarna, őzbarna, aranybarna,
mogyoróbarna, kakaóbarna
Rózsaszín - lazacrózsaszín, flamingórózsaszín,
sárgabarackszín, őszibarackszín
Fekete - csak keveset használjunk!
Fémszín – sárgafémek

A kolerikus: Extrovertált, társaságkedvelő,
gyakran igen temperamentumos, Jól bánik a
piros legélénkebb árnyalataival is.
Színe: piros
Évszak: tél
Kiegyensúlyozó színek: a kékesvörös tompítja
a szélsőségesen kifelé forduló temperamentu-
mot anélkül, hogy passzivitásra serkentene. A
kiegészítő zöld is kompenzál. 

TÉL
(hideg, tiszta és sugárzó)
Alaptónus: kék
Fehér - hófehér, kékesfehér
Sárga - napsárga, citromsárga, vaníliasárga
Piros - vérpiros, bíborvörös, fukszia, pink, ru-
binvörös
Kék - azúrkék, jégkék, feketéskék, tengerész-
kék
Zöld - kékeszöld, türkiszzöld, smaragdzöld, la-
gúnazöld, fenyőzöld
Lila - kékeslila, vöröseslila, levendulakék, püs-
pöklila
Bézs - homokszín, szürkésbézs, kékesbézs
Szürke - kékesszürke, antracitszürke, ezüst-
szürke, világos szürke
Barna – feketésbarna
Rózsaszín - világos pasztellrózsaszín, mályva-
rózsaszín, ciklámen
Fekete - itt ideális a használata
Fémszín - fehér és fekete fémek
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Több szaklap, populáris magazin próbál segí-
teni az érdeklődőknek, hogyan kell elemezni
egy szoba összképét. Akár az interneten, akár
a magazinokban olvasgatunk ízlésünket alakí-
tó, formáló állásfoglalások, benyomások ta-
pasztalhatók a laikusok részéről, akik nem tud-
ják hová nyúljanak, de azt igen, hogy szeretné-
nek valami maradandót alkotni. Magabiztos dí-
szítőérzék akkor alakul ki bennünk, ha tudjuk,

hogy mit szeretnénk, és hogyan vágjunk neki.
Azaz kibontakozik saját stílusunk. Mindehhez
pozitív visszacsatolások és megfelelő színtű
képességek, képzettség szükséges. Akár kü-
lön házban, akár kisebb lakásban lakunk az a
fontos, hogy meghitten érezzük magunkat, a
belső terek tükrözzék személyiségünket, ér-
deklődésünket és ízlésünket. Amennyiben
anyagi lehetőségeink szűkösek, dolgozzunk ki
szakaszos tervet. Döntsük el, mi az, amit feltét-
lenül meg kell csinálni be kell szerezni, és mit
halaszthatunk későbbre. Akkor vásároljunk bú-
tort, amikor megengedhetjük magunknak, ad-
dig pedig éljünk kevésbé költséges, de tetsze-
tős pótmegoldásokkal. A tervezésnek ebben a

szakaszában végig kell gondolnunk milyen bú-
toraink, berendezési tárgyaink vannak, és mi-
lyeneket szeretnénk beszerezni. Kedvenc da-
rabjaink motívumait a falak, padlók, falburkolat-
ok, ablakok díszítésében is felhasználhatjuk.
Így a szerényebb bútorokból is harmonikus
környezet építhető, amelyet később kiegészít-
hetünk. Ha a szobák túl kicsik kétféle megol-
dás közül választhatunk. Ragyogó színekkel és

Játék az otthon térérzetével
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textilekkel, kevés ám praktikus bútorral, né-
hány könnyen megvalósítható szerkezeti vál-
toztatással pazar, izgalmas helyiséget varázsol-
hatunk. A másik módszer, hogy játsszuk ki a
térhatárokat: világos színekkel, geometrikus
furfanggal, hatalmas tükrökkel tágíthatjuk a
belsőket. Ebben az esetben bánjunk óvatosan
a bútorokkal, különben tönkreteszik a nagy
gonddal megteremtett levegős hatást. 
A lakásunk adottságaihoz mérten megfelelő
belsőépítészeti kialakítások során érdemes
tudnunk, hogy a fényes felületek visszaverik a
fényt és feledtetik a tér szűkösségét. A geo-

metrikus mintájú tapéta távlatokat nyit a szobá-
ban. A fehér vagy világos háttéren a tárt, geo-
metrikus formák a mélység érzetét keltik. Erő-
sítsünk farácsot a falra. A színe üssön el a hát-
tértől. Jól mutat a fehér a kéken, a zöld a fehé-
ren, a kék a sárgán. Egy szűk szobában soha-
se domináljon a padló vagy az ablak(ok). Tága-
sabbnak tűnik, ha egyszínű szőnyegeket fekte-
tünk le vagy lefestjük a padlót, az ablakokra
egyszerű rolót vagy függönyöket rakunk. A
részletekben is az egyszerűségre törekedjünk.
Távolítsuk el a súlyos faajtókat és inkább üveg-
ajtót tegyünk fel. Máris tágas, levegős a helyi-
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Tavasztól, az építkezések és
lakásfelújítások idején, folyam-
atosan változó és bővülő akciós
árukínálattal várja vásárlóit a
Mecsekparkett Kft. és a
Homparkett Rt. Az akciós ter-
mékek közül szeretnénk felhívni
a figyelmet a cég három rétegű,
valódi fából készült szalagpar-
kettájára. Ez a termék kiválóan
alkalmas panellakások felújí-
tására, gyorsan, könnyen, úsz-
tatva lerakható. A kétrétegű és
hagyományos csaphornyos par-
kettákkal ellentétben, nem szük-

séges aljzat kiegyenlítést végez-
ni. Most rendkívül kedvező
áron kapható, tölgy és bükk
színben a készlet erejéig.
Természetesen nagy választék-
ban kaphatók a kétrétegű vala-
mint csaphornyos parketták is.
Különböző fafajokból, nagy
méret-választékkal. 
Budapesten, két helyen várja
vásárlóit a két cég, a IX. Vaskapu
utcában, valamint a III. Tímár
utcai bemutatóteremben, ahol a
teljes árukínálat megtekinthető.

Három rétegű szalagparketta akció: 3330 Ft/m2 áron, a készlet erejéig!

Kereskedelmi központ: 7631 Pécs, Nagyárpádi út 7.
Telefon: 06-72/547-168 Fax: 06-72/410-044

E-mail: mecsekparkett@t-online.hu
Márkaboltok: 7631 Pécs, Nagyárpádi út 7. Telefon: 06-72/438-324

1097 Budapest, Vaskapu u. 43-45. Telefon: 06-1/219-5911
Bemutató terem: 1036 Budapest, Tímár u. 8/6.;  Telefon/Fax: 06-1/216-8121

E-mail: mecsekparkett.bp@t-online.hu

ség. A tükröket különbözőképpen használhat-
juk fel és megdöbbentő hatást érhetünk el ve-

lük. A nagy tükörtáblák - igaz, hogy
drágák - teljesen átalakítják a szoba
térhatását és a fényviszonyokat. A
tükörcsempe nem viseli meg annyira
a pénztárcát, mégis jó szolgálatot te-
het. A két ablak közé helyezett tükör
azt a hatást kelti, mintha a fal csupa
ablakból állna, különösen ha a tükör
és az ablak egyforma nagyságú. A
szoba ablakainak méretére vágott,
bekeretezett tükörtáblák az ablakkal
szemközti falra akasztva azt a látsza-
tot keltik, mintha mindkét oldalon ab-
lakok volnának és a fényt is megsok-
szorozzák. A kétoldalt összefogott
függönnyel keretezett tükrös fal
olyan benyomást kelt, mintha egy
boltív alatt egy másik szoba nyílna. A
tükörlap elé állított növények levélze-
te dúsabbnak fog látszani. A növé-

nyek mögé rejtett, fölfelé világító lámpák estén-
ként varázslatos hangulatot teremtenek.
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Az üvegtéglákat korábban az ablakok kénysze-
rű helyettesítésére használták: oda építették
be, ahova ablakot nem lehetett, de a fényre
mégis szükség volt. Manapság azonban nem-
csak bevilágítóként, hanem belső térformáló-
ként, díszítésként is egyre népszerűbbek. Vá-
laszfalak, térelválasztók, bútorok készülnek
üvegtéglából. Az üvegtéglákon átszűrődő fény
úgy törik meg, hogy a belső tér káprázatos
fényjátékkal kombinált hangulatot kap és egy-
ben az otthonnak modern lakó-minőséget köl-
csönöz. A terek határait jól tompítják a megfe-
lelő helyre épített üvegfalak. Mivel üvegtéglát
különböző színekben vásárolhatunk, a dekorá-
ciós lehetőségeknek csak a fantázia szab ha-
tárt. Tinta kék, azúr, türkiz, szürke, sötétrózsa-
szín, halványzöld, mélyvörös, királykék, fűzöld,
bronz, okkersárga, vörös, melyekkel az egy-
szerű fehér falakat, a szögletes helyiségeket új
stílusúvá formálhatjuk. Ezen kívül formavilága
számtalan lehetőséget rejt: natúr, sima, hullá-
mos csíkos, kockás, átlátszó, diagonál. Külö-
nösen a fürdőszobákban nyújt vonzó látványt,
mert a fényt ugyan átereszti, optikailag mégis

szeparál. A fényhatás mellett a négyzethálós
rendszer előnye, hogy sokféleképpen variálha-
tó, határtalan kreatív megoldásokra, formai já-
tékra ad lehetőséget. A 19×19×8 cm standard

AAzz  üüvveeggttéégglláábbaann  rreejjllőő

lleehheettőőssééggeekk
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méretű elemek kombinációjával a fürdőszobá-
tól eljuthatunk a külső egybefüggő homlokza-
tokig. 
A további ötletes kiegészítő elemek még sza-
badabb fantáziálgatást tesznek lehetővé. Ilye-
nek a nyitható keret, mely a szellőzést oldja
meg, vagy a hatszögletű, négyszögletű sarok-
elemek, melyek a hullámos vagy törtvonalú fa-
lak lehetőségét biztosítják. Léteznek ezeken
kívül még tömör- vagy nyitott járda üvegek, ha
a födémünket is szeretnénk a fényjátékba be-
vonni. Hova használhatunk üvegtéglát? Az ötle-
tek tárháza kifogyhatatlan. Használhatjuk a zu-
hanyzóknál falazattal kombinálva, akár zuhany-
kabinnak, vagy légtechnikai és páravezető, pá-
rairányító építészeti elemként is. A hálószobát
a nappalitól elválasztó falazatként. Ez különö-
sen akkor remek megoldás, ha túl nagy terünk
van, amelyből ki kell alakítani a nappalit és a
hálót, ugyanakkor a
nappali megvilágítása
nem oldható meg önál-
ló terület esetén. Így az
üvegtégla falazat ebben
az esetben fényáteresz-
tő képességével meg-
oldja ezt a dilemmát.
Lehet térelválasztó a
fürdőszoba és a lakótér
között, vagy a gardró-
bot a hálószobától levá-
lasztó fal. Előbbi a mo-

dern kor szellemének azon megnyilvánulása,
amikor a vizet egyre közelebb hozza az ember-
hez és a pihenés céljára szolgáló hálószoba,
szinte egybeforr a fürdőszobával, a fürdőszoba
pihenésünk, relaxációnk részévé vált. A gard-
rób ilyetén történő leválasztása elsősorban
praktikum, hiszen a gardrób sötét helység a la-
kásban, így ebben az esetben is természetes
fényt tudunk bevinni ebbe a kis helységbe.
Hangulatos hátsó világítással jól mutat beépí-
tett bútorként. Esztétikus fa szerkezettel kom-
binálva praktikus megoldást kínál a szinteltolás
vagy a térelválasztó falak megépítéséhez is.
Látható, hogy esztétikai és funkcionális szem-
pontok szerint is bevihetjük lakásunkba, ottho-
nunkba ezt a belsőépítészeti anyagot, s a lehe-
tőségek széles tárháza áll rendelkezésre ah-
hoz, hogy felhasználjunk céljaink megvalósítá-
sára.

Az üvegtéglából kiala-
kított fal nem teherhor-
dó, súlyát a téglák köz-
ti vasbetonszerkezet
viseli. Azt gondolhat-
nánk, hogy hő- és
hangszigetelésük ke-
vésbé jó, mint agyag-
ból égetett társaiké.
Nem így van. Egy átla-
gos vastagságú üveg-
tégla hangszigetelése
megfelel a 4-5-ös
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hangszigetelési osztály követelményeinek, ami
40-45 decibelt jelent. Tűzvédelmi szempont-
ból is kiállják a próbát. Az átlagos üvegtégla el-
lenállása a komoly tűzzel szemben fél óra, a
speciális változatoké, pedig másfél óra. 
Az üvegtéglagyártó cégek speciális termékei
alkalmasak járófelületek létrehozására is. A
szerkezetek általában 400 kg/m2 megoszló
terhelést képesek elviselni. 
Különösen jól mutat az üvegtégla a futuriszti-
kus megjelenésű mosdókagyló mögött. A kis-
méretű gyerekszoba térelválasztójaként jó
szolgálatot tesz az üvegtéglából épített fal.
Mögé éppen elfér a gardrób. A türkizszínű
üvegtégla fal meghitt fényt varázsol a nappali-
ba. „Kék hangulat” a hálószobában, melyben
az üvegtégla ugyancsak térelválasztóként
funkcionál. Rusztikus felületű üvegtégla fal
egy amúgy sötét irodai előszobában. Az üveg-
téglának köszönhető-
en a helyiség fürdik a
fényben. A meleg szí-
nekbe öltöztetett nap-
pali több természetes
fényt kap az üvegtég-
la fal által, így kevés-
bé nyomasztó, a játé-
kos vonalvezetés, pe-
dig az üveg merevsé-
gét oldja. Üvegtéglá-
val leválasztott pihe-
nősarok, melynek ér-

dekességét a keret és a kétféle üvegtégla
kombinációja adja. Kiváló példa az üvegtégla
teherbírására és a variációk végtelenségére:
a galériába épített üvegtéglákat acélkeretbe
ágyazták. A konyharész leválasztását többféle
üvegtégla egybeépítésével oldották meg. Jól
szeparált, mégis szellős, átlátható térhatás. A
tejüvegből készült üvegtégla több diszkréciót
nyújt, mégsem érezzük „falszerűnek“, átlátha-
tatlannak a teret. A nagyméretű kövekből épí-
tett „dombtetőn” álló fürdőkád mögé álmodni
sem lehetne jobbat, mint a végtelenséget imi-
táló üvegtégla falat. A térelválasztóként funk-
cionáló falcsonkba épített égszínkék, dupla
sor üvegtégla a fal szürkeségét és egyhangú-
ságát hivatott feloldani. A legunalmasabb iro-
dai folyosót is izgalmassá varázsolja az ívelt
üvegtégla fal, ami ráadásul nem kockák-
ból, hanem téglalapokból lett megépítve.

Variációk üvegtéglá-
ra: kocka és tégla-
lap alakzatok válta-
kozása, görbülő vo-
nalvezetés. Akár
egy modern elvará-
zsolt kastélyban is
lehetnénk. Prakti-
kum és esztétikum a
mosogató mögött.
Fényt enged a helyi-
ségbe, szép és nem
árt neki a víz.
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– Kis- és nagykereskedelem
– Tisztítást, javítást és restaurálást vállalunk garanciával

www.kabiriszonyeghaz.hu
www.kabriricarpet.com

Cím: Budapest, XII. Krisztina krt. 11.
(A Moszkva térnél a Fopostával szemben)

Telefon: 212-4143

A hirdetés felmutatójának vásárlás esetén
20% kedvezményt biztosítunk!
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Új sorozat-
tal szeret-
nénk meg-
lepni olva-
s ó i n k a t ,
m e l y n e k
témája a
lakberen-
dezés. Öt-
l e t e k k e l ,
p rak t i kus
tanácsok-

kal szolgálunk mindazoknak, akik úgy döntöt-
tek, hogy eljött az ideje a nagy felújításnak, át-
rendezésnek, vagy egyszerűen csak új lakás-
ba költöztek, és azt szeretnék otthonossá ten-
ni. Természetesen az esztétikai igényünk, a
szép érzékünk, a tetszési indexünk különböző.
Minden embernek más – más ízlése van, még
akkor is ha sok a hasonlóság. Nem beszélve
az anyagi lehetőségekről, melyek jelentősen
befolyásolják lehetőségeinket az otthon eszté-
tikai kialakításában.
Kitárjuk az ablakokat, hogy lakásunk helyisé-

geit átjárja a fény és a langyos levegő. Érde-
mes néhány apró, avagy nagyobb átalakításon
is elgondolkoznunk. Mivel is kezdjük ottho-
nunk átrendezését, felújítását? Vannak dolgok,
amit ajánlatos szakemberre bíznunk, hacsak
nem vagyunk mi magunk kőművesek, víz-, gáz-
és központi fűtés-szerelők, burkolók vagy vil-
lany-szerelők. Nem mindegy, hogy elképzelé-
seink felszíni átalakításokat takarnak és kizáró-
lag ezek átalakításával, illetve eltűntetésével
megoldhatóak elképzeléseink vagy mélyebb
lélegzetvételű tevékenység kompozícióra van
szükség.
Először is pontosan gondoljuk végig, hogy mit

OOtttthhoonn  kkiiaallaakkííttáássii  kkéérrddéésseekk
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is szeretnénk elérni: más hangulatot, stílust, a
tér jobb kihasználását, bővítését, vagy mindent
együtt? Mi az, amit meghagynánk és mi az,
amin változtatni akarunk? Határozott, világos
elképzelésekkel elke-
rülhetjük a költséges
tévedéseket. Melyek
azok a színek, me-
lyekhez jobban von-
zódunk, mint mások-
hoz? Sokan, amikor
berendezik lakásu-
kat, a semleges, hal-
vány árnyalatokat ré-
szesítik előnyben, fél-
nek környezetükben
a harsányabb színek-
től. Az igazán ízléses
és eredeti szoba-bel-
sők kialakításához
azonban bátorság
kell. Bízzunk magunk-
ban és használjuk a nekünk tetsző színeket.
Az ötletgyűjtés nem szégyen: vágjuk ki a maga-
zinokból azoknak a szobáknak a képét, melyek
felkeltették figyelmünket. Gyűjtsünk szövet- és
tapétamintákat, majd nézzük át gyűjteményün-
ket, elemezzük a motívumokat: a színeket, a

bútorok stílusát. Meg fogunk lepődni az ele-
mek hasonlóságán. Az ötletgyűjtés másik for-
mája, ha nyitott szemmel járunk a világban.
Akár barátaink, akár ismerőseink vagy bárki

más lakásába nye-
rünk betekintést ko-
moly tippekhez, ötle-
tekhez juthatunk.
Sokszor nagyon jó ta-
nácsokkal tudnak el-
látni akár a laikusok
is, nemcsak a szak-
emberek.
Figyeljük meg, hogy
milyen világítást hasz-
nálnak a tetszetős
szobabe l sőkben?
Honnan jön a fény, ha
a szoba meleg, barát-
ságos hangulatot
áraszt. Hogyan állítot-
ták be a lámpákat? Ha

szórt fényt használnak, hová helyezték a fény-
forrást? A növények, a berendezési tárgyak
mögé, a sarokba vagy az ablakok fölé? Jó he-
lyen vannak-e az olvasólámpák, és hány van
belőlük? A tárgyakat (képeket, szobrokat)
spotlámpák világítják-e meg vagy fényárban
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úsznak? Milyen a padló burkolata? Fa, tégla,
csempe, linóleum, melyeket szőnyegek tesz-
nek melegebbé, esetleg egyetlen faltól-falig
szőnyeg borítja? Van-e a padlónak valamilyen
szokatlan festése, díszítése? Milyen szerepet
játszanak az összhatásban az ablakok? Re-
dőny vagy függöny árnyékolja, használnak-e
drapériát, fodrot? Mivel szegték a kelméket?
Mire függesztették a függönyöket: rézrúdra,
tartósínre, stb.?
Milyen bútorokat használnak a szobákban: an-
tik, modern, stíl vagy ezek kombinációja? Mi-
lyen kort vagy stílust idéznek a bútorok? Milyen

egyéb tárgyakat használnak és hogyan? A kár-
pitozott bútorok formájához milyen textileket il-
lesztettek? Milyen szerepet játszanak az össz-
képben a kiegészítők - ugyanis minden helyi-
ség ezektől kapja sajátos hangulatát. Termé-
szetesen a felsoroltak megválaszolása, de
még csak az átgondolása is, nem kevés időt
vesznek igénybe, de gondoljunk arra, hogy az
otthonunkról van szó, és ha olyan eredményt
akarunk elérni, melyet nem ununk meg hete-
ken belül, és nem akarjuk az egészet elölről
kezdeni, akkor érdemes legalább egy hetet
csak az „ihlet gyűjtésre” szánnunk.








