A lehetőségeknek
csak a fantázia szab határt
Egyedi építésű zuhanymedencék,
avagy a korlátlan lehetőségek tárháza
Ma már egyre többek igénye, ne a fürdő
szobát kelljen a zuhanykabinhoz alakítani,
hanem alakítsák a zuhanykabint a fürdőszo
bához. Nem akarnak „előre gyártott” zuhany
tálcát, inkább burkolólapból építtetnek.
Mások a már meglévő helyre nem kapnak
megfelelő méretű, kivitelű kabint vagy ajtót
a kereskedelemben. Ezért terjed az egyedi
gyártás.

Épített zuhanymedence
(tálca) kényelem, esztétika,
használhatóság.

Egy, a fürdőszobáról szóló cikksorozat ötödik fejezetét
olvashatja.
Írásommal segíteni szeretnék mindazoknak, akiket érdekel,
hogy mit is érdemes figyelembe venni a tervezéskor, kivitelezéskor, hogy ne a kompromisszumoktól hemzsegjen lakásuk
e fontos része.
Kérdéseikre a sorozat szerzőjeként szívesen válaszolok.
Cím: hazak@rikker.hu

Alkalmazható az épített zuhanymedence
kereskedelmi méretezésű zuhanykabinokhoz
is. Ehhez azonban ismernünk kell a beszerel
ni kívánt zuhanykabin pontos méretét, hogy
ennek megfelelően építhessük a falakat, és a
medencét. A szükséges adatok megtalálha
tók a gyártók honlapján, ha mégsem, kérhe
tünk információt telefonon keresztül is.
A kivitelezés hagyományos módja, hogy
valamilyen tégla, általában ytong és beton fel
használásával alakítják ki a medence alapját.
Ennek több buktatója van.
Nem mindig „sikerül” megfelelően kiala
kítani a lejtést, emiatt megáll a víz a meden
ce különböző pontjain. A tócsákban megje
lenik a vízkövesedés, ami alaposan lerontja az
esztétikai megjelenést. Másik kellemetlensé
ge, ha valamiért vissza kell lépnünk a zuhany
zóba, miután felöltöztünk, a zoknink vagy
harisnyánk garantáltan átázik, ha a tócsába
lépünk, és kezdhetjük az öltözködést elölről.
Ezen kívül az amúgy sem száraz helységben
tovább növeljük a levegő páratartalmát.
Egyre inkább terjed az előre gyártott,
speciális (zártcellás, extrudált) polystirol
alaplap, (melyet a helyszínen is pon
tos méretre lehet vágni) egy hozzátarto
zó magas igényeket is kielégítő szifon
nal. Kifejlesztésének oka, hogy a kivitelezés
ből az emberi tényezőt, mint hibalehető
séget minél kisebb arányúra csökkentsék.

Nagy a választék a különböző gyártók folyókáiból. Ezek lehetnek közvetlenül az ajtók
alatt vagy eltolva az egyik fal felé.

Az előre gyártott lap (majdnem) lehetetlenné
teszi, hogy a megfelelő lejtést elrontsa a kivite
lező. Árdifferencia nincs, de ez utóbbi lehetősé
get kevesen ismerik, még kevesebben használ
ják. Már kapható előre burkolt kivitel is! Kataló
gusból, interneten, vagy minta alapján kiválaszt
ható a burkolat, melyet előre, műhelykörülmé
nyek között felragasztanak. Kialakítják a megfele
lő szigetelés csatlakoztatást, így a helyszínen már
csak le kell helyezni, és bekötni a lefolyót.
Nagy előnye, hogy már a megvásárlás előtt
eldönthetjük megfelel-e. Ezek a medence
alapok is készíthetők egyedi igények szerin
ti méretben, alakban, ahol még a lejtés szögét
is megválaszthatjuk. Másik nagy előnye, hogy
anyaga víz, és hőszigetelő.
Vigyázni kell a minőséggel! Már láttam
magyarországi barkácsáruházban használha
tatlan alapanyagú (hungarocell), kivitelt egy
általán nem olcsó áron. Mivel ez nyitott cel
lás expandált anyag, kicsi a terhelhetősége, és
nem vízzáró.
A medence alakja, és a vízgyűjtés módjának
megválasztása szerint is többféle lehet. Vízelveze
tés szerint, mely a lejtés irányát is meghatározza:
egy pontba, padlóösszefolyóval, vagy egy síkba
folyókával építhetjük. Padlószinttel megegyező
magasságban, esetleg padlószint alá, vagy fölé.

Vízterelő küszöbbel, melyet át kell lépni, vagy a
nélkül. Ezekről a lehetőségekről az építés kezdeti
szakaszán tájékozódni kell, hogy a padló és lefo
lyó szintjét igényeinknek megfelelően alakíthas
sa ki a kivitelező.
A természetes anyagok térhódításával előtér
be kerültek a fa „lábrácsok”. Készítenek egy nor
mál tepsi alakú medencét, egyszerűen burkolva,
a padlózatba süllyesztve, és ebbe kerül a sokszor
művészi kidolgozású trópusi fából készített rács,
a padlózattal azonos magasságba.
A lábrács lehet valóban rácsforma, vagy imp
regnált furnérlemez, például falevél alakban
kivágva, ahol az erezet a rács. Természetesen, a
zuhanykabin is ennek megfelelő alakú.

A kivitelezés néhány buktatója:
- A folyókák, résfolyókák használatakor, a
medence alját síkra kell építeni. 1% lejtésnél
nem szabad nagyobbat készíteni, különben,
átfolyik a víz a tetején, kifolyik a víz a kabin
ból.
- Az egy pontban lejtetett, padlóösszefolyó
val épített esetén, a padló lejtésének legalább
5% nak kell lennie, (8% sem sok) hogy a víz ne
álljon meg a fugákban.
- A betonból készülő medence felületén,
gletteléssel feltétlenül ki kell egyenlíteni a

Különböző burkolási és lefolyó elrendezési lehetőségek.

felületi hullámokat, mert a lapok lerakáskor már
nem lehet korrigálni.
- Szárazon bele kell próbálnia a szabott lapokat,
mert később a ragasztáskor, ha vissza kell szedni,
minden ragasztós lesz.
- Kerülni kell az élvédő használatát, mert rit
kán sikerül úgy összeállítani, hogy ne folyjon alá
a víz, ezért inkább a „gérvágást” kell alkalmazni.
- Kiemelt fontosságú a szigetelés, a sarokerősítő
szalag használata. Nem árt, ha dryvit hálóval egy
ben gletteljük az egész medencét.
- Vegyük figyelembe, hogy nagyméretű lapok
kal, nem lehet bármilyen formát leburkolni, a lejtés
megfelelő kialakítása miatt.
- Minden esetben el kell készíteni a zuhanyme
dence burkolatleosztási tervét, annak megfelelően
kiépíteni a lefolyót, és elvégezni a burkolást.
- Nagyon elegáns a természetes kövekből készí
tett vagy ezzel burkolt medence. Vegyük figyelem
be, hogy ezek az anyagok porózusak, állandó kar
bantartást, (impregnálás frissítése) igényelnek.
Gyakori probléma, hogy a burkolónak úgy adják
a megbízást, hogy 90 cm x 80 cm méretű kabint
szeretnének beszereltetni. A probléma, hogy a
mester elkészíti erre a méretre a medencét, csak
hogy ténylegesen nincs ilyen méretű zuhanyka
bin! A zuhanykabinok méretezése mindig névle
ges. Kiindulás a hagyományos zuhanytálcás besze
relés. Ennek alapján, a névleges méret azt mutat
ja meg, mekkora hely kell a zuhanytálcának. Csak
hogy a zuhanykabint nem a tálca külső szélére
helyezzük, hanem a tálca peremétől kb.: 2-3 cm-el
beljebb. Ezért a 90 x 80-as kabin valós mérete Kb.
87,5 cm x 77,5 cm. Ez a szabály általános, minden
gyártó ennek alapján méretez! Vannak kabingyár
tók, akik kérésre az építést, megkönnyítő segéd
eszközöket (rajz, sablon) biztosítanak.
Legnehezebb a megfelelő kivitelező megtalálá
sa. Kevés burkoló képes elkészíteni, ezt az inkább
épületszobrász munkát. A burkolók hozzászoktak,
hogy naponta sok négyzetméter lapot rakjanak le,
itt viszont egy négyzetmétert kell elkészíteni, ami
hez sok (három-négy) nap szükséges. Ez mentá
lis problémát okoz, amit nehezen tudnak leküzde
ni. Kérjük meg a kivitelőzt, készítsen rajzot, hogyan
képzeli el, a lapok lerakást (leosztási terv készíté
sét a szakmunkásoknak is oktatják). Ennek alapján,
eldönthetjük, megfelel-e igényeinknek, a megépí
tésre kerülő medence. Egyben tesztként is meg
felel, mert aki nem tudja lerajzolni, hogyan tudja
elkészíteni?
A következő számban az egyedileg gyártott
zuhanykabinokról olvashat.
Rikker Károly
www.rikker.hu

