Kúpeľňa snov: celá z dreva

Kúpelňa snov: celá z dreva. Milujete drevo a najradšej by ste ho mali v každej miestnosti i v
kúpelni? Bojíte sa ako dlho by vo vlhkom a zle vetranom prostredí vydržalo? Poradíme vám ako
jeho krásu obdivovať hoci aj z vane.

Drevo má tu moc prepožičať každej kúpelni príjemný a útulný dojem, či už ho tu máte v podobe
nábytku, umývadla alebo doplnkov a drobných dekorácií. Tí náročnejší si dokonca môžu dopriať
i vaňu z dreva. Veľa ľudí sa však bojí, že prírodný materiál nemôže vo vlhkom prostredí vydržať
a tak radšej siahne po niektorej z imitácií, vyrobenej z odolných moderných hmôt. A je to škoda,
pretože tým klamú svoje zmysly. Len pravé drevené výrobky dokážu atraktívnym vzhľadom a
neopakovateľnou originálnou kresbou zaujať zrak, typickou prirodzenou vôňou doslova potešia
váš čuch a pokiaľ sa ho dotknete, na dotyk sú vždy príjemne teplé.

S vlhkom si poradí.

Čo sa týka obáv z vlhkého prostredia kúpelne, môžete ich s kľudným svedomím hodiť za hlavu.
Drevený nábytok, sanita i kúpelňové doplnky sa totiž podrobujú moderným metódam
spracovania s nevyhnutnou impregnáciou. Výrobky z exotických drevín sú v kúpelňovom
prostrední všeobecne považované za odolnejšie, avšak ani tuzemské nezaostávajú. Proti
negatívnemu pôsobeniu vody a vlhkosti sú vybavené veľmi účinnými zbraňami, ktoré zabránia
poškodeniu povrchu výrobku, prieniku vlhka do vnútra materiálu a jeho následnému
pokriveniu.Na exponované a najviac ohrozené miesta - napríklad na čelné plochy nábytkových
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skriniek - inštalujú niektorí výrobcovia takzvanú bio dosku. Tú tvoria až tri vrstvy krížom
lepeného masívneho dreva, ktoré sa nedeformuje. Ďalšou metódou je ošetrenie hrán nábytku a
ich polepenie napríklad vodeodolnou preglejkou či niektorým z iných impregnovaných
materiálov. Hrany totiž bývajú najčastejším miestom vstupu vlhkosti do nábytku a ďalšieho
vybavenia. Pokiaľ sa to stane, môže sa drevo začať krútit, vydúvať a dokonca aj hniť, až dôjde k
jeho znehodnoteniu.Rovnako ako pre akékoľvek iné drevo v byte i pre to kúpelňové platí, že
čas od času potrebuje pravidelnú útržbu. Pokiaľ jednotlivé kusy nábytku občas napustíte
prírodným olejom, odmení sa vám svojou predĺženou životnosťou a prirodzenou krásou.

Čo je "in".

A aké drevo je práve najviac v móde? Na trhu je v súčasnej dobe toľko dekorov a druhov
drevín, že máte určite z čoho vyberať. Či už siahnete po niektorej z tuzemských drevín alebo sa
radšej prikloníte k výrobkom z dreva exotického, určite neurobíte chybu a každé drevo zaujme
svojim originálnym dekorom."Z drevených dekorov bolo v kúpelniach pomerne obľúbené
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zebrano, dnes používame viac monotónne dekory - napríklad tmavý eben alebo bielený dub,"
vysvetľuje posun v módnych trendoch Martin Tochaczek, produktový designér spoločnosťi Aqua
Trade. Momentálne sa veľkej obľúbe tešia či už tmavé dreviny - wengé či eben - tak i drevo vo
svetlejších odtieňoch. Do tejto skupiny sa radí buk, javor, bielený dub, bambus a celá rada
ďalších. Ak sa nemôžete rozhodnúť pre jeden jediný druh a hodláte do interiéru vašich
domácich kúpeľov zakomponovať viac druhov drevín, pamätajte, že mix príliš veľa dekorov
dreva v jednej miestnosti bude pôsobiť chaoticky.

Vydarené imitácie pre opatrných.

V kúpelni majú svoje miesto tiež imitácie prírodných materiálov, ktoré v mnohých prípadoch
takmer na nerozoznanie od originálov pochádzajúcich z dielne matky prírody. Medzi
najobľúbenejšie a tiež najvydaranejšie patria bez pochýb keramické obklady a dlažba. Nielen
keramické imitácie sú veľmi vydarené a napodobňujú dekory a povrchovú štruktúru prírodného
dreva vrátane nepravidelnej kresby letokruhov. Dokážu imitovať tiež staršie drevo so všetkými
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jeho nedokonalosťami - napríklad staré dosky napadnuté červotočom.
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