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Garų pirtis laikoma širdimi, viso vonios komplekso centru. Jei jis neveikia tinkamai, prarandamas
pagrindinis vonios tikslas. Standartinėje vonios kambario įrangoje yra viryklė ir lentynos. Jie yra išdėstyti
keli skirtingais lygiais. Kuo arčiau lubų, tuo karščiau.

Norėdami papuošti sienas, lubos naudoja tik medieną. Jis neišsk išskiria dervos, drėgmė greitai išgaruoja.
Nėra pelėsių, patogenų atsiradimo sąlygų interjero dizainas Klaipedoje.

Dažniausiai garuose naudojamos šios medienos rūšys:

Lipa. Lentos ar rąstai per dešimtmečius nebus tamsesni. Pagrindinis privalumas yra malonaus
aromato spinduliuotė, kai šildoma;
Aspen. Jis naudojamas visur dėl mažos medžiagos kainos ir didelio stiprumo. Atsparumas bakterijoms
taip pat yra pastebimas. Jis gali būti valomas įprastais plovikliais; 
abash arba Afrikos ąžuolas. Šio egzotiško augalo mediena turi porėtą struktūrą. Jis nesugeria šilumos
ir prisitaiko prie žmogaus kūno temperatūros. Beveik neįmanoma sudeginti abash lentynos.

Klaipėda

http://klaipeda.byethost31.com/author/admin/
https://sddsinterjerai.lt/
http://klaipeda.byethost31.com/


Nepriklausomai nuo pasirinktos medienos rūšies, nagai ir savaime pjaustytuvai yra gilūs kuo giliau į
masyvą. Ant galvos dangtelio su medžiaga, kurios šilumos laidumas yra mažas. Priešingu atveju, jūs
negalite išvengti nudegimų. Lentos yra lyginės, be mazgų. Pastarasis galiausiai pradės iškristi.
Jungtys tarp sienos ir grindų garų pirtyje yra padengtos aukštais cokoliais, gydant nuo puvinio ir
pelėsių.

Grindys nusipelno ypatingo dėmesio projektavimo projekte interjero dizainas Klaipeda. Jis gali būti
apipjaustytas maumedžiu arba plytelėmis. Medis yra malonesnis liesti, bet reiklesnis. Jis greitai užterštas,
valymui reikalingi specialūs traukiniai. Uždenkite laku, dažykite tokias grindis dėl apsinuodijimo nuodingais
fuminais rizikos.

Kavinė, natūralus ar dirbtinis akmuo yra atsparūs pažeidimams, aukštai temperatūrai ir pastoviai drėgmei.
Bet jie blogėja. Ne visi mėgsta vaikščioti šaltu paviršiumi. Galite uždėti šiltas grindis: vandens
infraraudonuosius spindulius, tačiau ši parinktis reikalauja didelių išlaidų. Be to, jo įgyvendinimas galimas
tik vonios statybos etape arba pilant lygintuvą. Problemos sprendimas renkantis akmenines grindis bus
medinė nuimama grotelės.

Svarbus vonios kambario interjero elementas yra durys. Jis gali būti tradicinis iš medžio masyvo arba
modernus iš karščiui atsparaus stiklo. Nepriklausomai nuo tipo ir dizaino, durys atsidaro į išorę.

Išankstinio banniko ir dušų apdaila

Iš anksto bannike oras neįkais tiek, kiek garų pirtyje. Interjero dizaino projekte galite teikti pirmenybę
minkštos medienos medienai. Jos fitocidai turi teigiamą poveikį kvėpavimo sistemai, padeda stiprinti
imuninę sistemą.

Dažniausiai, baigiant iš anksto bannik naudoti:

Pušies. Mediena gali atlaikyti ilgus veiklos metus net ir nepalankiomis sąlygomis. Laikui bėgant rąstai
užima raudoną atspalvį;
Eglė. Jis turi vienodesnę struktūrą, atsparumą įtrūkimų atsiradimui;
Eglės. Spektaklis panašus į eglę, bet beveik neišskiria dervos.
Kuriant išankstinį banniką svarbu atsižvelgti į jo funkcinę paskirtį. Čia nusirengti, pailsėti tarp įėjimų į
garų pirtis. Kambarys turi būti gana erdvus, kad tilptų viskas, ko jums reikia.

Be spintų iš anksto vienodame rinkinyje stalas, kėdės ar suolai. Kokybiška apdaila bus tikras rusiškas
samovaras ir nedidelis baras su gaiviaisiais gėrimais. Jei iš anksto banniko plotas ir konfigūracija leidžia,
galite pailsėti sulankstomą sofą.

Prieš plovimą yra garų pirtis. Ir tai yra vienintelis kambarys, kuriame tiek grindys, tiek sienos yra visiškai
atskirtos plytelėmis. Jei tikrai norite išlaikyti bendrą stilių interjere, galite pasirinkti dangą su medžio
konstrukcijos imitacija.

Grindims plytelės parenkamos šiurkščiu paviršiumi, sienoms — puikiai lygios. Tradicijos žinovai duše gali
įrengti šalto vandens vonią. Be to, reikės maudymosi reikmenų lentynų.
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