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Limelight, Hotspot és Softub jakuzzik

                            

Ethos, Spa Longue és Jati & Kebon étkező garnitúrák

TITKOS KERT
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Föld terem  -  Moodboard
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ezért rugalmasan tudnak alkalmazkodni egy esetleges átrendezéshez.

A tér közepe táján két fő terasz található, ahol a hátfalakat Life & Wall tapéták díszítik, 

kirakott út fahatású hidegburkolatú teraszok között vezet. Az íves növényfalak mobilak, 

hanem egy kanyargó kerti útban, melyet sövény labirintusokat megidéző, íves, 

élő növényfalak öveznek. A zöld járólapokkal, vagy márvánnyal (verde guatemala) 

A Föld terem folytatja a Levegő terem ívességét, de nem az álmennyezeti kiképzésben,

A Föld terem a négy elem koncepciójába illeszkedve a föld színeit és a zöld 

Négy íves növényfal előtt henger alakú gipszkarton dobozolások kerültek fel, 

alulról világítással ellátva, a palástra pedig élő növények vannak felhelyezve, lugas

kert tematikákkal. Ezek is könnyen cserélhetőek az aktuális trendeknek megfelelően.

árnyalatokat vonultatja fel, melyhez a kert és a természet téma szolgál megfelelő 

Föld terem  -  Leírás

alapot.

illúziót keltve.

Ebből a térből két úton is haladhatunk tovább. Tematikusan a Víz terem felé,  

de tágas átvezetés van a Tűz terembe, ahová a fahatású hidegburkolat át is fut,

összekötve a két teret.
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  B tér  -  Föld terem  -  Berendezési terv  -  Alaprajz  -  M=1:100
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Konszignáció:

Limelight masszázsmedencék:

- Flair

- Prism

- Flash

Kerti bútorok:

- Ethos - Luxor ülőgarnitúra,  2 személyes szófa + 2 fotel + kávézóasztal

- Spa Longue - Toft sarok ülőgarnitúra

- Ethos - Luxor étkező garnitúra (6 sz. asztal)

- Ethos - Luxor ernyős, 2 személyes kanapé

- Jati & Kebon - Evita étkezőasztal + székek

- Jati & Kebon - Hydra napozóágy

kandalló

növényfal

térelválasztó

növényfal

térelválasztó

növényfal

térelválasztó

tapéta

tapéta

Hydra

HotSpot masszázsmedencék:

- Propel

- Relay

- Rhythm

- TX

Softub masszázsmedencék:

- Legend

- Sportster

- Ethos - Luxor 2 személyes napozóágy

- Ethos - Luxor 1 személyes napozóágy

az út

zöld kerámia, vagy kő padló

fa hatású

hideg burkolat

fa hatású

hideg burkolat
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Föld terem  -  Látványtervek

A bemutatóterem virágos terasza a Luxor családdal.

Life & Wall tapéta a háttérben.
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Föld terem  -  Látványtervek

 az Evita garnitúra.

A meglévő kandalló új, modern vonalvezetésű, mészkő burkolatot kap,

egyik oldalon ülő padkával, másik oldalon tálaló felülettel.

egy étkezős terasz, ahol a jakuzzi mellett helyett kapott

A bemutatóterem kandallóval ellátott sarkában lett kialakítva 
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Föld terem  -  Látványtervek

amely egy lugasos ücsörgöt idéz meg.

Kerti terasz, jakuzzival és a Luxor kanapéval,

Life & Wall tapéta.
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Föld terem  -  Látványtervek

A bemutatóterem hosszú fala, amely a C tér felé; a Tűz terem felé vezet.
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  B tér  -  Föld terem  -  Gipszkarton mutató terv  -  Alaprajz  -  M=1:100

teli gipszkarton álmennyezet

  30-40 cm-rel beljebb indul, hogy ne takarjon az ablak elé

és adott esetben az ablakokat bukóra lehessen nyitni

A méretek megvalósítás előtt, a végső berendezéshez igazítva

határozandók meg!

- a teli álmennyezet két oldalt az ablak sorok előtt

- a teli álmennyezet magasságát a minimumra kell

  szorítani, de max. 12 cm

30

teli gipszkarton álmennyezet

gipszkarton dobozolások

gipszkarton

dobozolások

  kapnak, a palást pedig növány fallal bevonva

- a kör alakú gipszkarton dobozolások alulról mennyezeti világítást
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  B tér  -  Föld terem  -  Világítás mutató terv  -  Alaprajz  -  M=1:100

A méretek, a világítások pontos helye megvalósítás előtt, 

a végleges berendezéshez igazítva határozandók meg!

30

Jelmagyarázat

- mennyezeti/

- falikar

függesztett vil.

- ledsor 

- mobil világítás

- spot


