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„zsákbamacskát” vásároljunk. Az igénybevételt az 
ajtók csukásának és nyitásának számával mérik. 
Az elfogadható minimum érték kb.: 200,000. de 
a 2.000.000. sem ritka. Jól használható termékek 
6 vagy 8 mm, esetleg 10 mm vastag biztonsá-
gi üvegből készülnek, néhány típusnál mintával 
díszítve. Egyéni ízlés kérdése, ki milyet választ. 
Fontos, hogy a belső felület legyen a sima, a jobb 
tisztíthatóság érdekében. 

A hőkezeléssel az üveg mechanikai tulajdon-
ságait változtatják meg. A kezelés nélküli üve-
gekhez hasonlítva, jobban ellenáll az ütésnek, 
csavarodásnak. Akhilleusz sarka az éle, és az 
élek találkozása. Amennyiben mégis összetö-
rik, apró darabokra „robban„ szét, mely darabok, 
nem okoznak úgynevezett mélyartériás sérülést. 
Ugyanilyen üvegből készül, az autónk oldalabla-
ka és hátsó szélvédője is. A zuhanykabinunk üve-
ge sem törik össze gyakrabban, mint az autónké. 

Zuhanykabin, és amire
érdemes odafi gyelni

Fürdőszoba berendezést értékesítő üzletek-
ben tobzódhatunk a zuhanykabinok választéká-
ban. Némelykor csak a hozzáértő segítség hiány-
zik a választáshoz. Fontos, hogy a kiválasztásánál, 
ne az ár legyen az egyedüli szempont. 

- Gondoljunk bele, egy jobb minőségű 
zuhanytálca áráért akár három olcsó zuhanyka-
bint kapunk tálcával együtt. Ez egy kifi camodott 
ár–érték arány. Az sem igaz, hogy a legdrágább a 
legjobb. A feltűnően alacsony áru termékek, által-
bán rövid idő alatt tönkre is, mennek. Ezeknek a 
4 és 5 mm. vastag üveg, vagy műanyag betét fel-
használásával készített termékeknek a használ-
hatóságát nincs mihez viszonyítani. A legjobb 
az, ha alaposan utánanézünk, mi kapható a pia-
con, és tudatosan keressük ki a számunkra leg-
megfelelőbb terméket, így elkerülhetjük, hogy 

EGY, A FÜRDŐSZOBÁ
RÓL SZÓLÓ CIKKSOROZAT 
NEGYEDIK FEJEZETÉT OLVAS
HATJA. ÍRÁSOMMAL SEGÍTE
NI SZERETNÉK MINDAZOK
NAK, AKIKET ÉRDEKEL, HOGY 
MIT IS ÉRDEMES FIGYELEM
BE VENNI A TERVEZÉSKOR, 
KIVITELEZÉSKOR, HOGY NE 
A KOMPROMISSZUMOKTÓL 
HEMZSEGJEN LAKÁSUK E 
FONTOS RÉSZE.

KÉRDÉSEIKRE A SOROZAT 
SZERZŐJEKÉNT SZÍVESEN 
VÁLASZOLOK.

CÍM: hazak@rikker.hu

Az edzett biztonsági üvegekre savmaratás-
sal sokféle mintát kérhetünk, homokfúvás-
sal akár művészi rajzolatok, is készülnek. 
A gyártók sztenderd kínálatában találkoz-
hatunk még különféle módokon felületke-
zelt (pl. katedrál üveg), vagy különböző szí-
nezett üvegekkel is.   
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Gyártónként más – más vízlepergető bevona-
tot, használnak az üveg kezelésére, mely meg-
nehezíti a vízcseppek nyomainak kialakulását. 
Vásárlás estén kérdezzünk rá, az tartalmazza-e ezt 
a kezelést. A „vízcseppnyom”, nagy részét nem a 
vízkő hagyja az üvegen, hanem a tusfürdő. Min-
denkinek ismerős az a helyzet, amikor a tusfürdőt, 
csak, bő vizes öblítés és hosszas dörzsölés után 
tudjuk eltávolítani testünkről. Ezt a makacs tapa-
dást kell megakadályoznia, a vízlepergető réteg-
nek. Ne feledjük, egyik sem csodaszer. Bármelyik 
alkalmazása mellett is, a használat mértékétől 
függően, tisztítani kell a zuhanykabint. Némely 
vízlepergető réteget, (típusától függően) változó 

időközönként frissíteni kell. Ez az időszak, 3 hónap 
és 5 év között is lehet. A korszerű anyagok, egy-
szeri kezelést követően, további „frissítést” nem 
igényelnek. Ezek már a nanotechnológiát hasz-
nosítják!  

Gombásodás: A gomba növény, de nem 
szintetizál. Jól megél a meleg párában. Ez mind 
megvan a zuhanykabinban. Ha el akarjuk kerül-
ni kialakulását, tennünk kell valamit a megelőzé-
sére. Győződjünk meg róla, hogy a megvásárolni 
kívánt zuhanykabin vízszigetelő profi ljai, gombá-
sodás elleni anyaggal kezelve vannak-e. A kabin 
mély alakja nem engedi a levegőt a szükséges 
mértékben cirkulálni, ezért használaton kívül 
mindig tartsuk nyitva az ajtót, hogy szellőztetés-
sel csökkentsük a páratartalmat. 

Zuhanytálcák
Beépítés: A tálcák egy részének csomagolá-

sába helyezett „Joly-fl ex” harmonikacső termé-
szetesen használható a beépítéshez, de nem a 
legjobb megoldás. Arra találták ki, hogy szaba-
don hozzáférhető helyen, (mint pl.: mosdók lefo-
lyója) bűzelzáró szifont lehessen kialakítani belő-
le, mely szétkötés nélkül tisztítható egyszerűen a 
mozgatásával. Ez ebben az esetben, egy nagyon 
jól alkalmazható megoldás. Más a helyzet, ha zárt 
helyre pl.: zuhanytálca alá építjük. Nem férünk 
hozzá dugulás esetén, így csak „csőgörénnyel” 
tisztítható, ami erős mechanikai igénybevételnek 
teszi ki, amit a vékony fala nem biztos, hogy kibír, 
és kilyukad. A beszerelést ezért érdemesebb „fi x” 
PVC csővel elvégezni.

Ritka kivételtől eltekintve a tálcák falba nem 
építhetőek be, nem szabad ráburkolni. Szárazépí-
téssel, a jól szigetelt, csempézett fal mellé, a lera-
kott padlóburkolatra kell helyezni. Méretezésük 
10 centiméterenként növekszik. 
• Létezik nyitott-cellás polisztirol (hungarocell) 
alapú akril borítású kivitel, mely alacsony árkate-
góriába tartozik. (nem tapasztaltam, vagy hallot-
tam jót róla)
• A legáltalánosabban elterjedt típus alacsony 
árkategóriába tartozik, egyrészes, lábakon vagy 
alépítményen áll. Hátránya, hogy a lefolyócsőhöz 
csak a akkor lehet hozzáférni, ha a tálcáról lesze-
reljük a kabint, és a tálcát kiemeljük a helyéről. 
Anyaga: Akril, üvegszál erősítésű műgyanta.
• Jó minőségű közepes árkategóriába tartozik a 
kétrészes, (tálca + szoknya) zuhanytálca. Akril fel-
szín, üvegszál erősítésű műgyanta erősítéssel. 
Szerelhető alacsony (0-6 cm) magassággal, vagy 
csavarozható lábakra, szoknyával, esetleg burkolt 
homlokfelülettel. A beépítés utolsó fázisaként 
kell felhelyezni a szoknyát. Az ilyen típusú tálca 
lefolyójának dugulása esetén, elég a szoknyát 

eltávolítani, hogy hozzáférjünk a duguláshoz. Ez 
minőségileg is magasabb színvonalat képvisel. 
• Magas minőségű kategóriába tartozik a műmár-
vány tálca. Felülete speciális gél réteg, mely 
keményebb az akrilnál. A merevségét műgyan-
tával kevert márványőrleménytől kapja, melyből 
készül. Szerelhető alacsony (0-6 cm) magasság-
gal, vagy csavarozható lábakra, szoknyával, eset-
leg burkolt homlokfelülettel. 

Meg kell említeni még a lemezből készült tál-
cákat. Két típust különböztethetünk meg.
• Az olcsó zománcozott kivitelt, mely régi konst-
rukció
• Egy újabb konstrukció, rozsdamentes acélból 
készül, felülete korszerű hosszú élettartalmú, 
műanyag bázisú bevonattal ellátva. Leginkább 
Németországból importálható, az ára is ennek 
megfelelő. Sokféle méretben és alakkal létezik, a 
németek szállodákban és nagy igénybevételnek 
kitett szociális helységekbe is beépítik.

Magyarországon, (véleményem szerint, érdem-
telenül) háttérbe szorul a porcelán tálca. Ala-
csony árkategóriába tartozik az egyszerű kivitel, 
de modern, mintákkal, jobbnál jobb csúszásgát-
lókkal ellátott kivitelek is léteznek. Szinte minden 
fajanszgyártó készít. 

A zuhanykabin formája, 
megjelenése és 

az ajtónyitás módja
Sokféle és változatos formákban kínálják a 

boltok a zuhanykabinokat. Jelenleg a minimál 
dizájn az elterjedt. Lehető legkevesebb fémsze-
relvény, és nyílóajtós kivitel. Nem szabad csak a 
divatot követni, vannak fürdőszobák, ahová csak 
tolóajtós kabin szerelhető a szűk hely miatt. A 
méret megválasztásánál vegyük fi gyelembe a 
kabin használóinak testméretét, korát. Mindenki 
életében eljön az az időszak, amikor magas láb-
emeléssel már nem tud a zuhanykabinba „szök-
kenni”. Nekik mindenképpen alacsony peremű 
tálcát kell választaniuk. 

A kabin alakja, az ajtó száma és a nyitási irány, 
a fürdőszoba méretétől, kialakításától függ. Mie-
lőtt vásárlásba kezdünk, mindenképpen kérjük 
ki olyan szakember, (esetleg építész) véleményét, 
aki felelősséget vállal tanácsiért, és meggyőződ-
tünk róla, hogy nem ez az első megbízatása, van 
gyakorlata az ilyen és ehhez hasonló munkákban.

A következő számban egyedi igényekre készülő 
zuhanykabinokról, zuhanymedencékről olvashat-
nak.

Rikker Károly 
www.rikker.hu

Zuhanykabin, zuhanytálca

Az ajtó aljára húzott alsó vízvető profi l tereli a vizet 
a tálcára rögzített rozsdamentes profi l mögé. Az 
oldalsó vízzárást és csukódást a különböző típu-
sú mágnesprofi lok segítik. Mindegyikből létezik 
gombásodás ellen kezelt típus is. 

Ma már az alacsony tálcákra is megnövekedett 
az igény, de mindenképpen  ügyelni kell rá, hogy 
ezeknél a zuhanytálcáknál a vízelvezetés jóval 
nagyobb szakértelmet igényel. 
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