
 

 

 

 

 

 

  

   



MŰLEÍRÁS 

 

A SpaTrend - az egyik hazai vezető minőségi wellness termékeket és design kerti 

bútorokat illetve grillezőket forgalmazó cég - pályázatot hirdetett ürömi bemutatótermének 

felújítására. 

Fontosnak tartották, hogy megújulásukkal igazi élményt nyújthassanak az ide ellátogatóknak, 

potenciális vásárlóknak. Lényeges szempont volt, hogy ne csak katalógus-szerű legyen a 

megjelenésük, hanem teljes életter(ek)et tudjanak bemutatni. 

Úgy gondoltam, hogy egyszerre több látogatói ízlést is megpróbálok megcélozni azzal, hogy 

egyidejűleg, egy helyen több életteret is bemutatok. Hiszen ahányan vagyunk, annyi félét 

szerethetünk, annyi féle lehet az ízlésünk. Ezért főbb építészeti, lakberendezési, kertépítői 

irányzatot is megcéloztam azzal, mikor 7 stílusirányzatot (modern, spanyol mediterrán, 

buddhista, dzsungel, japán, muzulmán és provanszi) jelenítettem meg tervrajzomon.  

Egy személyes helyszíni bejáráson elhangzott a megrendelői oldalról, hogy milyen jó lenne 

még egy szelfi saroknak is helyet találni a teremben. Én úgy gondolkoztam, hogy ne csak egy 

legyen, hanem legyen minden egyes megjelenített élettér egy-egy ilyen sarok, ahol lehessen 

fotózkodni, lehuppanni, ábrándozni. 

Létfontosságú szempont volt, hogy ha bármilyen válaszfal is bekerül a csarnokba, az könnyen 

mozdítható legyen, hiszen időről-időre meg kell újítani az árukészletet, mobilizálni kell a 

meglévőket. Pont ezért tartom ideálisnak a kiállításokon gyakran használt megállítótáblákat, 

melyek max. 60kg-sak, két ember könnyedén rakhatja jobbra-balra. Mivel ezek a táblák 

tetszés szerinti képekkel textilezhetőek, így tökéletes megoldást nyújtottak élettereim 

háttereinek. Ha meg az idő folyamán új koncepció alakul ki, bármikor áthúzhatóak, akár még 

külső, szakmai segítség nélkül is. Igény szerint LED világítással is el lehet látni belsejüket. 

Mivel 2 oldalasak, így máris dupla hátteret szolgáltatnak. 

Egyértelmű volt, hogy a 9 HotSpring Highlife jacuzzi a legnagyobb, A csarnokba kerül a 

különböző életterekbe beleillesztve. Viszont elhangzott egy olyan kívánság is, miszerint jó 

lenne valahol a katalógus jelleget is visszaadni a bemutatóteremben. Erre tökéletesnek 

találtam a B csarnokot, ahova a jelenleg is megtalálható Limelight, Freeflow és HotSpot 

medencéket helyeztem sűrűn egymás mellé ezzel egy mozi nézőtérnek is lehetőséget 

biztosítva. Ugyanis ez az elrendezés remek mód arra, hogy London és Bécs után 

Magyarországon - először és egyedülálló módon - Hot Tub mozizást lehessen szervezni. Ezt 

egy a „dicsőség fala” elé leereszkedő motoros vászon, illetve a mennyezetbe süllyesztett és 

igény esetén lifttel leeresztett projektor tenné maximálisan élvezhetővé. És hogy még 

tökéletesebb legyen az élmény, mozizás előtt, közben, után akár még az A csarnok büféjéhez 

is el lehet fáradni, melynek egész pultját - ha az alkalom úgy adja – LED-es világítással lehet 

még vonzóbbá tenni. 

Ugyan nem sok helyen, de a grill eszközök is helyet kaptak, méghozzá a B és C csarnok 

közötti átvezető folyosón, ahonnan aztán újra vissza lehet csöppenni a jacuzzik és kerti 

bútorok, illetve még egy különleges formájú, hordószauna világába is. 



Az Endless Pools úszómedence terme is új dizájnt kapott: egy gyönyörű rálátást hazai 

tavunkra, a Balatonra. 

Két további kérés is felmerült a pályázatban: legyen egy vendégfogadó recepció illetve 

legyenek olyan kicsit intimebb helyek, ahova el lehet vonulni tárgyalni, üzletet kötni.  

A recepció az A csarnok bejáratához került közvetlenül, a tárgyaló „sarkok” pedig mindegyik 

csarnokba. 3 elhúzható oldalpaneles Renson szolgál ezekre a tárgyalós részekre. 

A világítást a bemutatandó termékek fölött sínes látványkiemelő spot lámpatestekkel 

terveztem, illetve a semleges helyek fölött pedig lineáris általános megvilágítókat helyeztem 

el. A sínes megoldás lehetővé teszi az évenkénti esetleges termékcserék után a lámpatestek 

tetszőleges helyváltoztatását. Mindezek mellett látványelemként az OWAconsult 

kollekciójában szereplő mutatós, felhőszerű (ál)mennyezeti dekorációs panelleket raktam, 

melyek külön megvásárolható lámpákkal világítanak is. 

Mindhárom csarnok padlójára exkluzív terrazzo megjelenésű műgyanta padlóburkolatot 
raktam, hiszen fontos a vízállóság a megöltött masszázsmedencék miatt. 

Szeretném hinni, hogy terveim maximálisan vissza tudják adni azt az elképzelést, melyet a 

pályázatkiíró cég megálmodott. 

 


