Austrotherm Wellness елементи

Kомплексен витален свят,
креативно обзавеждане за баня
Austrotherm Wellness Легла
Austrotherm Wellness Душове
Austrotherm Wellness Парни кабини

www.austrotherm.bg

Перфектна защита от студа

Austrotherm Wellness

Предимства, които убеждават
Все повече хотели и различни места за отдих се специализират за Wellness.
И при луксозното жилищно строителство Wellness съоръженията стават все по-търсени.
Предимства:
лесно се работи с тях
голямо многообразие на оформлението
оптимална основа за плочки
спестяват време
много гъвкави
малко замърсяване
топлоизолиращи

Комплексен витален Wellness свят или креативно
обзавеждане за баня са постижими по прост и
лесен начин с Wellness елементите на Austrotherm.
Направени от висококачествен полистирол със
специално покритие, те се предлагат като пейки
за парна баня, овални душ кабини, легла, колони,
маси, табуретки, декоративни плочки, куполи или
разделителни стени.
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Wellness Стандартни елементи

Austrotherm Wellness легло Атина
Класическо легло, за да се чувствате приятно
Готово легло, състоящо се от основа и горна част.
Горната част е с оформена повърхност за главата,

гърба, тялото и краката. Изработена е със заоблени
кантове. По желание може да се вгради електрическа
нагревателна решетка.

Austrotherm Wellness легло Елена
Комфортен модел с повдигната част за главата
Готово Wellness легло, състоящо се от основа и горна
част. Горната част е с оформена повърхност за главата,

гърба, тялото и краката. Стандартният елемент е със
заоблени кантове. По желание може да се вгради
електрическа нагревателна решетка.

Austrotherm Wellness пейка
Семпла и елегантна
Готова пейка в две части, с леко скосена седалка и
облегалка. Стандартният елемент пейка с дължина 2 m
има допълнително положен слой в челната област.

Специални дължини, скосявания и ъгли в заоблени
форми е възможно да се изготвят като отделни сегменти
в допълнение към елемента пейка. По желание може да
се вгради електрическа отоплителна решетка.
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Austrotherm Wellness елементи

Кръгла и спирална (с форма на охлюв) душ кабина в хотел Хелененщюберл/Аланд, Долна Австрия

Качество за добро самочувствие
Аstrotherm Wellness елементите се проектират
професионално и се опаковат и доставят на
съобразени с транспорта и строителния обект части.
Повърхнините са със специално покритие, което служи
като оптимална основа за полагане на керамична
облицовка. Оформлението на повърхнината може
да се изпълни индивидуално по ваше задание, а в
сравнение с конвенционалната конструкция с тухли и
бетон се спестяват време и разходи за труд.
С Аstrotherm Wellness елементите се чувствате
наистина приятно и имате сигурността на най-високото
качество.
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Austrotherm Wellness Стандартни елементи
Austrotherm Wellness кръгла душ кабина
Класически дизайн за всички случаи

Кръглата душ кабина се състои от подов и стенен
елемент, изградени от две отделни части. Дебелината
на стената достига до 80 mm. Подът е с наклон 3%.
Допълнително към стенния и подов елемент е възможно
изработването на покривен елемент.

хоризонтален план

разрез А-А

Austrotherm Wellness душ кабина охлюв
Eлегантна, практична и завършена форма

Кабината с форма на охлюв се състои от подов и стенен
елемент, изградени от 5 отделни части. Тя може да
бъде ориентирана наляво или надясно по избор (задава
се при поръчка). Не е необходима врата. Дебелината
на стената достига до 80 mm. Подът е с наклон 3%.
Допълнително към стенния и подов елемент е възможно
изработването на покривен елемент.

хоризонтален план
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разрез А-А

Индивидуално оформление

Стена, легла, пейки, тавани и парна кабина в частен дом в Долна Австрия.

Индивидуално оформление
Austrotherm Wellness елементите се
предлагат според вашите индивидуални
желания с всякаква форма и големина.
Нашите специалисти изработват за вас
висококачествени стабилни елементи за креативно
обзавеждане на вашата баня: от легла за масаж
и пейки до колони и сводове – няма граници за
многообразието на оформлението.
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Точно според Вашите желания
За високи дизайнерски критерии
Както Ви харесва

Austrotherm Wellness елементите ви помагат
при индивидуалното изграждане на комплексен
витален свят. Нашият проектантски отдел се грижи с
удоволствие за желанията ви и заедно с вас обмисля
детайлни решения.
Wellness елементите се проектират така, че да могат
да се сегментират на съобразени с транспорта и със
строителния обект части със съответно описание.
Повърхнините са със специално покритие, което служи
като оптимална основа за плочки. Вие можете да
дадете свобода на творчеството си при оформлението
на повърхнините и освен това имате сигурността на найвисокото качество.
Лесни за работа: Повърхнината трябва да се оформи
според изискванията на последващото полагане на
плочки. Хидроизолацията трябва да се съобрази с
очакваното влагонатоварване.

Austrotherm UNIPLATTE®
Допълнението в мокрите помещения

Плочата UNIPLATTE® на Austrotherm е концепирана
специално за мокри помещения, с покритие,
топлоизолираща и стабилна плоча от Austrotherm XPS®
за облицоване на повърхнините на стени и подове.
Austrotherm UNIPLATTE® е идеалният носещ елемент за
всички видове керамични настилки по метода
с тънкослойно легло. Тя е изработена от розов
екструдиран твърд пенополистирол с двустранно
покритие от специален строителен разтвор, армирано
с мрежа от стъклотекстил.
Тя е идеалната основа за полагане на плочки, а също
е оптимално подходяща и като носещ елемент за
мазилка, специално за оформянето на плотове около
умивалници, стъпала и преградни стени. Доставя се с
дебелини: 4 mm, 6 mm, 1 cm, 1,2 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5
cm, 6 cm и 8 cm.
Austrotherm UNIPLATTE® се отличава с малко тегло,
висока топлоизолираща способност, размерна точност,
голяма якост на натиск, устойчивост срещу замръзване,
стабилност на формата, както и лесна и бърза работа
при монтирането ù.
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Austrotherm Wellness

Кръгла душ кабина в частен дом във Фира, Долна Австрия.

Производство в три лесни стъпки
1-ва стъпка:
Вие имате идея за вашия Wellness обект? Austrotherm
с удоволствие ще ви консултира и ще е на ваше
разположение с идеи за оформлението и със
специализирани познания. Една обикновена скица на
ръка е първата стъпка към реализирането на вашия
собствен комфорт.
2-ра стъпка:
Заедно с личния ви консултант се изготвя чертеж с
оразмеряване след като сте одобрили предложената
ви ценова оферта. За специални изисквания ние
обсъждаме с вас възможностите за изпълнението им
и съвместно разработваме решение. Вие получавате
правилно оразмерен CAD-чертеж. Ако той съответства
на вашите представи, Wellness елементите се
изработват от висококачествен полистирол.
3-та стъпка:
След около 2 до 4 седмици, необходими за
изработването на Austrotherm Wellness елементите, те
се доставят комплектовани на отделни части. Малкото
им тегло и точното описание улесняват работата с тях
на обекта. Освен това получавате план за полагането.
При поискване можем да ви препоръчаме надежден
производител на стъклени врати и отоплителни
решетки.
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Wellness Обработване
Подготовка на леглото
Транспортът се осъществява без проблеми, тъй като
доставката се извършва в удобни за работа детайли и
продуктите имат малко тегло.
За фиксиране на отделните части същевременно се
доставя конструктивно лепило Murexin. Сега може да
започне изграждането.
Като първи етап от работата цокълният елемент
се фиксира към основата и поставката се залепва
посредством конструктивно лепило Murexin.

Обработване
Върху цялата повърхнина се нанася течно фолио
Murexin. За обществени сгради, на открито, за места
със силно отделяне на топлина или пара вместо течно
фолио Murexin се препоръчва хидроизолиращо фолио
Murexin, под което трябва да се нанесе дълбочинен
грунд LF на Murexin.
В още влажното течно фолио Murexin, респ.
уплътнително фолио, се напасва уплътнителна лента
Murexin в зоната на челната фуга.

Полагане на крайно покритие
След изсъхване на положеното течно фолио Murexin
може да се започне със залепването на плочки с
еластично лепило бяло на Murexin. То се отличава с
особено добри свойства на обработване.
Въз основа на доброто отблъскване на замърсявания
и влага (перлен ефект) за фугирането се използва
фугираща смес Aqua на Murexin за широчина на
фугите до 7 mm.
Тези указания са валидни по смисъл за всички Wellness
стандартни елементи. Моля, при по-нататъшната
обработка съблюдавайте съответните стандарти и
технически изисквания, както и правилата за работа с
продуктите на Murexin.
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Austrotherm Wellness Стандартни елементи

Кръгла душ кабина в термите Щегерсбах, Бглд.

Wellness Кръгла душ кабина / Кабина охлюв
След това включеният в доставката сифон се свързва с
отточната тръба.
Първата част от стената се поставя с помощта на
конструктивно лепило Murexin след замерване на входното
стъпало на душ кабината. При изработването на душ
кабини охлюв частите от стената се слепват посредством
конструктивно лепило Murexin. Конструктивното лепило
Murexin се нанася в канала на първата част от стената и
след това с прилагане на усилие се свързва с втората част
от стената и т.н.
Водопроводите се инсталират след завършен монтаж на
стените на душ кабината. При това се правят пробиви в
стената с фреза или пробивен трион.
Сега от вътрешната страна на цялата душ кабина (под
и стена) се нанася с мече течно фолио Murexin. В още
влажното течно фолио Murexin, както за всички челни фуги,
така и около водопроводите, се притиска уплътнителна
лента Murexin.
Сега цялата душ кабина може без проблеми да се облепи с
еластично лепило бяло на Murexin и да се облече с плочки
с фугираща смес Aqua на Murexin.
Сифонът трябва да се разположи на правилното място.
Подовият елемент с отвора над сифона се фиксира в
пода.
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Моля, при по-нататъшната обработка съблюдавайте
съответните стандарти и технически изисквания, както и
правилата за работа с продуктите на Murexin.

10

Wellness Парни кабини
Wellness парна кабина Бали
С класически елегантен кръгъл покрив

ХОРИЗОНТАЛЕН ПЛАН

РАЗРЕЗ А-А

РАЗРЕЗ B-B

Парна кабина за частната Wellness зона.
Необходима площ (дължина х широчина х височина):
около 196 cm х 151 cm х 240 cm.

Wellness парна кабина Таити
Просторната версия с петоъгълен остър покрив

ХОРИЗОНТАЛЕН ПЛАН

Парна кабина за частната Wellness зона.
Необходима площ (дължина х широчина х височина):
около 140 cm х 130 cm х 240 cm.
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РАЗРЕЗ А-А

Austrotherm Wellness елементи

Лесно изпълнение:
Пейки
Маси
Табуретки
Разделителни стени
Легла
Умивалници

www.austrotherm.bg

Колони
Куполи
Дъги
Заоблени форми
Декоративни елементи
Перфектна защита от студа
Скулптури

