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Broil King, Kamado Chef és OFYR grillsütők

                            

Jati & Kebon ülőgarnitúra

KÖZEL A MAGMÁHOZ

Freeflow jakuzzik
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Tűz terem  -  Moodboard
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fahasábokat égetni, ezért a tűzrakókba bioetanolos tartályok égnének, 

valódi lángokkal, vagyis biokandallóként működnének.

sütőktől. 

A térbe állított ónix fal elválasztaja a Kamado grilleket a Broil King

tűzrakóban lángoló tűz. Természetesen a belső térben nem ajánlott

Ahogy belépünk a terembe először a félhomályban az izzó átvilágított 

vörös ónix táblák tűnnek fel, illeteve a középpontba helyezett OFYR

A Tűz terem az útvonal vége, ezért ez a legdrámaibb. 

amely az egész teret uralja. Ebben a sötét atmoszférában irányított

festenénk. A falak sötét szürke festést kapnának, a padlóra pedig

sötét hidegburkolat kerülne. Ez mind hozzájárul a félmomályhoz,

Itt a lindab lemez mennyezethez nem nyúlnánk, csak feketére 

spotok világítják meg pontszerűen a grillsütőket.

Tűz terem  -  Leírás
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  C tér - Tűz terem  -  Berendezési terv  -  Alaprajz  -  M=1:100
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Freeflow masszázsmedencék:

- Aptos

- Azure

- Monterey

Grillsütők:

- KamadoChef

- Broil King

- OFYR

Konszignáció:

- Excursion

Kerti bútorok:

- Jati & Kebon - Arbon 2-3 személyes ülőgarnitúra + fotelek

- Jati & Kebon - Adagio kávézó asztal
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Tűz terem  -  Látványtervek

Ez a látvány fogad, mikor a Föld teremből az összekötő

jakuzzik területe mellett bejutunk a Tűz terembe.

A hátfal és a köralakú talapzat átvilágított vörös ónix 

táblákból kialakítva.

A térelválasztó ónix fal nem átvilágított, csak elkülöníti

a Kamado grillek terét a Broil King sütőktől.
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Tűz terem  -  Látványtervek

A középpontra fókuszáló elrendezés körüljárható, és minden oldalról látványos. A sötét padló burkolat, a sötét szürke festett falak és a félhomáy is ezt 

a középre való koncentrációt szolgálják.
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Tűz terem  -  Látványtervek

A térelválasztó ónix fal két oldalról megkerülhető, mely mögött a Broil King modelljei kaptak helyet.
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Tűz terem  -  Látványtervek

A grillsütők mellett kiegészítőknek is van hely, melynek területe

igény szerint tovább bővíthető a szemben lévő, hasábos falnál.

A jelen elrendezésben 7 db sütő fért el szellősen, de ha szükséges,

további modelleket lehet még itt bemutatni.
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  C tér - Tűz terem  -  Világítás mutató terv  -  Alaprajz  -  M=1:100

Jelmagyarázat

- ledsor 

A méretek, a világítások pontos helye megvalósítás előtt, 

a végleges berendezéshez igazítva határozandók meg!

- spot

 ezért ide nem süllyesztett spotok, hanem a lemezhez erősíthető

külső világítások kerülnek

- ebben a teremben marad a Lindab lemez mennyezet

- az átvilágított ónix táblák mögött ledsorok


