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vállalkozás. Speciális üveges-kelléket árusító boltban a kapható egy-két zsa-
nér, és szerelvénytípusból, összeállítnak valamit. Mielőtt megbízást adunk, 
ellenőrizzük a vállalkozót az interneten. Győződjünk meg, milyen referenci-
ái vannak, és ezek figyelembevételével döntsük el kinek, adjuk a megbízást. 
Nem biztos, hogy jó nekünk, ha a mi munkánkon tanulja valaki a fortélyokat. 

– A zuhanykabin építés nem üveges és nem is lakatos munka. A zuhanyka-
bin építés valami teljesen más, valami speciális, ami elhivatottságot és a fürdő-
szobák iránti elkötelezettséget igényel. 

A zuhanykabinok minden esetben edzett biztonsági üvegből készülnek, 
6-8mm vastagságban.

Ne készíttessünk ettől eltérő anyagból, mert vagy balesetveszélyes, vagy 
rövid élettartalmú lesz a termék.

Az alumínium keretbe épített szerkezetek az egyedi gyártásnál sosem vol-
tak divatosak. Ezeket a típusokat sorozatgyártásban is már csak azok a gyártók 
ajánlják, akik a présszerszámaikból az utolsó fillért is ki akarják préselni. 

A keretes építés minden estben esztétikai, vagy stílusjegy. Éppen ezért rozs-
damentes acélból hajlított profilok, vagy lemezek, esetleg vastagabb lapos 
anyagok felhasználásával készül. Ma már olcsón vágható bármilyen alakra 
bármilyen anyag, lézerrel, vagy vízsugárral. Tartófunkciót nem lát el, általában 
ragasztással rögzítik az üveghez. Több féle speciális UV (ultra viola) fény hatá-
sára kötő ragasztó létezik, de a szilikon alapú ragasztók használata sem kizárt. 

Három alapvető vízzárási típusról érdemes említést tenni. 
1. Német típus – víz nem kerülhet a kabinon kívülre!
2. Általános európai típus – nem számít egy deciliter víz a zuhanyozás alatt, 

majd feltöröljük!
3. Holland típus – nincsenek szigetelők, az üveget minél kisseb hézaggal 

illesszük, ha a víz kifolyik, majd feltöröljük, a fürdőszoba amúgy is vizes 
helység. Fontos, hogy a sziloplasztot, és a tömítő csíkokat ne használjunk, 
ne gombásodjon, feketedjen semmi, a tisztántartása minél egyszerűbb 
legyen! 

Sajnos a legdrágább és legbiztosabb antibakteriális tömítő anyagok is feke-
tednek két, három év után. Egyetlen ellenszer: a használaton kívüli nyitott ajtó, 
szellőztetés. 

A résfolyókákkal együtt terjed az ajtó nélküli zuhanyzóhelyek kialakítá-
sa. Ezek nagyobb alapterületű, mintegy másfél négyzetméter (0,9 x 1,6 m) a 
padlóba süllyesztett medencék, általában egy oldalra lejtenek. Hosszú olda-
lukon kb. két méter magas üvegfallal, mely pengeként emelkedik ki a padló-
ból, falból. A falba épített hidromasszázs fejekkel, vízesésszerű vagy esőszerű 

felső vízfolyásokkal. Természetesen a csap is falba épített típus. Vigyázni kell, 
rendelkezésünkre áll–e a szükséges mennyiségű víz, mert, ha a rendszerben 
lévő nyomás nem megfelelő, nem érjük el célunkat, semmiféle masszírozás 
nem lesz, a fúvókák nem porlasztanak, csak csordogálni fog a víz. Ezen plusz 
nyomásnövelő szivattyúval segíthetünk. Minden többfúvókás kabinnak ez a 
problémája, ha nincs benne víz-keringető szivattyú.

Ennél az építésnél nincsenek rögzítő fülek, hanem fogadószerkezet közbe-
iktatásával, a falba van süllyesztve az üveg. A padlóba épített típusnál, az üve-
get felülrögzíteni kell. Ennek „eltüntetésére” általában az a trükköt alkalmazha-
tó, hogy az esőző fej vízcsöve egyben a merevítő szerkezet. 

A zsanérok, fogantyúk, gombok anyaga általában réz krómozva, vagy rozs-
damentes acél.

Egyre több gyártó ajánl, olyan szerelvényeket, mely anyaga cink ötvöze-
tű alumínium, (zamak) melyet fröccsöntéssel készítenek. Súlya lényegesen 
nehezebb az alacsony ötvözésű alumíniuménál, tartóssága is hosszabb, de 
nem éri a rézét, vagy a rozsdamentes acélét. Az ár miatt kezdték gyártani, mert 
az is kb. a fele az előzőeknek. 

Az üvegeket ízlésünknek megfelelő mintával készíttethetjük. Nem fontos 
a helységnek megfelelő stílusban készíttetni a szerelvényeket. A szerelvény 
lehet stílusában semleges, az üvegen lévő minta pótolni tudja a stílusjegye-
ket. Természetesen a szerelvény is elkészíthető Pl. barokk stílusban, akár ara-
nyozva. Külföldi kiállításokon láthatóak olyan angol, és olasz vállalkozások, 
akik az ehhez hasonló igények kielégítését tűzték ki célul maguk elé. Láttam 
már magam is igényesen felújított, (restaurált) régi nagypolgári lakást, ahol a 
Hi-Tech vagy a minimal design erősen rombolta volna az összképet.

Az üvegek egymáshoz rögzítése ragasztással is megoldható. Ezt az össze-
állítást sarokpolc beragasztásával tovább merevítjük. Az így összeragasztott 
oldalfalra akár az ajtót is rácsavarozzuk, megbírja!

Egy találkozón, ahol túlnyomó részt kivitelezők voltak jelen, néhányan lené-
zően kritizálták a megrendelők (tervezők) „elkészíthetetlen” álmait. Már szép 
kort megért, de még aktív kivitelező barátunk azt mondta: A megrendelő dol-
ga álmodni, a kivitelezőé az álmot megvalósítani! 

Az e-mail-ben kérdezők már megkapták válaszomat. Hamarosan közzéte-
szem nyomtatott formában a kérdéseket, és az arra küldött válaszokat, ezeken 
az oldalakon. Következő számban az egyedileg  gyártott zu hany kabinokról 
olvashat.
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Néhány példa a zuhanykabin megjelenésére. 
Sarokba épített szimmetrikus típusok, aszim-
metrikus típusok, szabadon álló típusok és 
falfülkébe vagy parapetfalra épített megol-
dások.

Szerelt falakkal választhatjuk le a zuhanyka-
bint más funkciójú berendezésektől: wc, bidé, 
mosdó esetleg mosógép.

Mikor ezt a fejezetet írni kezdtem, azon törtem a fejem, hány oldalon fog elfér-
ni az a sok gondolat, ami a fejemben összegyűlt. Elkezdtem írni, és rádöbbentem 
nem tudom rendszerezni mondanivalómat a problémák alapján. Rádöbbentem, 
ezek nem az én gondolataim, hanem azoké, akik tanácsot kértek, tőlünk, vagy 
megbíztak bennünket, valamilyen kivitelezéssel. Az arcok és a nevek jönnek elő, és 
csak utánuk a problémák. Az én agyam csak tárolja a kérdéseiket, a megoldott, 
vagy megoldásra váró feladatokat. Minden embernek más a gondja, hiszen min-
den ember más és más. Nem lehet egy sémára ráhúzni. Ettől egyedi a gyártás!

Kevesen vagyunk, akik (bábáskodhattunk születésénél) szereplői voltunk 
kialakulásának. Talán a rendszerváltással, a hiánycikk megszűnésével kezdő-
dött? Az igények először azok részéről jelentek meg, akik nem tudták a fürdő-
szobát a kereskedelembe kapható kabin méretéhez igazítani. A kereskede-
lemben pedig nem kaptak a már meglévő helyre megfelelő méretű, kivite-
lű kabint vagy ajtót. 

- Forgatom az agyamban ezt a gondolatsort, de valami nem stimmel vele! 

Ugye milyen furcsa! Még, hogy a fürdőszobát alakítani a kabinhoz. jó, hogy 
nem a kabátot a gombhoz! Pedig minden ezzel kezdődött. Az emberek túl-
nyomó többsége nem (egyen) panelban lakik. Aki ott lakik az is próbálja kör-
nyezetét egyedivé tenni. Ez a tendencia látható az egyedi zuhanykabin gyár-
tásban. Egyre többen készítettnek saját ízlésüknek megfelelő zuhanykabint, 
hogy ízlésüknek megfelelőbb tárggyal, vegyék körbe magukat.   

Érdekes, hogy a mai napig van olyan gyártó, aki standard méretű kabin-
jai méretét „soroló profil” közbeiktatatásával ajánlja változtatni, hogy egyedi 
méretezésű helyekre is beszerelhető legyen. A cég jó hírneve, erős reklám-
kampánya ellenére nyögvenyelősen működik a dolog. 

Vannak egyedi gyártmányok, melyekkel az a baja, hogy abból az anyagból 
készítették, amit éppen kapni lehetett, vagy a polcon volt. Az igényes gyárt-
mány összeillő alkatrészek harmonikus egysége, mely nem csak funkcionális, 
de az esztétikai igényeket is kielégíti.

Az igényeknek növekedésével nő azoknak a száma is, akik egyedi zuhany-
kabin, vagy zuhanyajtó gyártást vállalnak. Ezeknek a cégek legtöbbje üveges 

Az egyedi megoldások lehetővé teszik, hogy a zuhany-
kabin több funkciót is elláthasson. A megfelelően nagy-
méretű kabin felosztható zuhanyzó, öltöző és táro-
ló részekre. Tetszés szerint beépíthetünk üvegpolcokat, 
törölköző tartót, ülőkét és egyéb kényelmi eszközöket. 
A zuhanyzó terét megoszthatjuk nyíló vagy tolóajtóval.

A zuhanykabin alapterületén belül számtalan 
módon helyezhetünk el fix üvegfalakat, egyszár-
nyú, kétszárnyú vagy tolóajtókat. Ennek csak a 
kabin alapterülete szab határt. Ergonómiai szem-
pontból a minimális ajtónyílás 60 cm. Ezt min-
denképp figyelembe kell venni a tervezésnél 

Egyre divatosabb az ajtó nélküli üvegfal ami egyszerűen 
csak a víz terelését biztosítja ( Ahogy valójában az összes 
zuhanykabin is ) és a keletkező víz elleni védelmet a megfe-
lelő szigetelésre és vízelvezetésre hárítja.


