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Műleírás 

 
A jelenleg is használt bejárati ajtó maradna a fő bejárat, amin belépve egy fogadó 

részt látunk meg, ami recepció is egyben. A recepció egy fajta fókusz pont, ahogy 

belépünk, tekintetünk egyből oda összpontosít. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a 

belmagassággal is játszunk, ahogy az ajtótól haladunk befelé a recepció felé egyre 

magasabb a belmagasság és látványos csillárokkal fokozzuk a látványt, amihez a 

MaxLight- Zen 13 égős verzióját választottam és 3 db került elhelyezésre belőle. 

Valamint a hátfal egy sötét antracit szint kapott, amire az Everest 3D beton dekor 

panelekből a Slamet elnevezésű elemeit használtam fel antracit színben szintén. 

Valamint LED világítással a falon a SpaTrend felírat is megjelenik. De a 

leglátványosabb és különlegesebb elem a pult lenne anyagát és megjelenését is 

tekintve. 

A pult fényáteresztő betonból készülne, amit belülről megtudnunk világítani és igazán 

egyedi lebegő hatást tudunk elérni vele, míg a tetején a cement több mennyiségbe, 

lenne és ott annyira nem látszódna át. 

A  bejárat bal oldalánál az egyik iroda megmaradna és oda kerti ülőgarnitúrákat 

állítanék ki míg a másik oldalra ahogy beérünk egyből a legexklúzív jacuzzit tenném 

be. Valamint egy Softtub élménymedencét. Ami mögött egy dekor lézervágott fém fal 

lenne.  

A bemutató teremet különböző részekre igyekeztem felosztani és megjelenésében 

úgy kialakítani, hogy több stílus is megjelenjen, hogy minden kedves vásárló a neki 

megfelelő stílus környezetbe találja meg álmai jacuzzi-ját vagy wellness, grill termékét. 

Így a bejárattól jobbra egy európai kert elnevezést kapott tér van. Ahol a recepció 

mögötti büfé és kiegészítők raktárával össze kapcsolódik egy bárpult és hozzá kerti 

étkező és kiülő garnitúra valamint jacuzzik.  

A következő rész az A épület végében skandináv rész. Azok számára, akik a letisztult, 

természetes megjelenést szeretik a saját spa részüknél. Itt az állmennyezet is 

megváltozik jelezve a stílusváltást valamint egy kisebb fa oszlopos térelválasztó rész 

is utal erre. Itt a falak egy részét és az állmennyezet egy részét is fa borítja, ami 

nagyon különleges külsőt kölcsönöz, de még is természetes a hatása. A hullámos 

állmennyezet a sarkvidéki fényjáték és a víz hullámzására utal. A térben különböző 

élménymedencék és szaunák kapnak helyet. Valamit a fal egy részén természetes 

hatású kő burkolat is megjelenik, ami a sarokba átvált egy növényfallá. Ez is egy 

kisebb fokúszpont, hogy a bemutatóterem végébe is oda csalja a vásárlókat. 

Ahogy átmegyünk a B épületbe az átjárónál egy pergóla szerű dekor elemen keresztül 

érünk egy teraszta. Aminek egy 10 cm-es dobogó rész van kialakítva és hajópadlóval 



befedve. Itt is az európai kert jelenik meg akol a grillezés és kerti partik hangulata 

jelenik meg. A tér felénél megszűnik a dobogó rész és egy kis részén természetes kő 

burkolat cikk-cakkban átvált műfűvé. A műfű a Holland Pázsit prémium kategóriás 

füve, ami igazán élethű és könnyen tisztítható. A dobogó és fű találkozásánál középen 

szintén élménymedencék és napernyővel nyugágyak kerülnének elhelyezésre. És az 

állmennyezetben itt is megjelenne középen a fa borítás. A kerti kiülők mellet számos 

grill kerülne bemutatásra.  

Ahogy tovább haladunk a C részhez itt nagyobb teret alakítottunk ki a jacuzziknak és 

a meglévő wellness részbe belehet menni innét is aminek az ajtaja rizspapírból 

készülne mert a wellness rész minimális megjelenés módosítással japán stílusúvá 

alakítható át. A mellette lévő helyiség, ahol az úszómedence volt egy keleti stílusú 

rész lenne. A falak egy része sötét bordó lenne és lágyítanánk függönyökkel és a 

mennyezeten lógatva szintén textilekkel. Ide is egy kis pihenő rész dekorációs 

kellékbe arany szín világú kiegészítők elhelyezésével egy kis keleti oázis alakítható 

ki. 

A c részbe, ahogy oda érünk középen egy vízesést imitáló mennyezeti szökőkút lenne, 

amit körbe lehet venni trópusi növényekkel. Valamint a vízesés mögött egy jacuzzi 

kerülne elhelyezésre, ami be lenne üzemelve és olyan hatása lenne, mintha a vízesés 

bele csobogna. Így egy Brazil trópusi hangulatú spa elevenedik meg előttünk. Erre a 

részre kerülne ki az úszómedence is. Valamint itt a meglévő iroda mellé kerülne még 

2 iroda is. Valamint ha a grill részről érkeznek be az emberek hasonló látvány fogadja 

őket a szembe lévő falon, mit a recepciós résznél. Itt is az Everest 3D beton dekor 

panelekből a Slamet elnevezésű elemeit használtam fel antracit színben szintén. 

Valamint LED világítással a falon a SpaTrend felírat is megjelenik. 

Ennél a résznél is az állmennyezetbe egyedi kivágás kerülne, ahol szintén faburkolat 

jelenne meg. Míg az úszómedence mögött lévő fal szintén természetes kő burkolatot 

kap. 

 

 

 


