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A 20. század a fürdőszoba térhódításának az évszázada. A század elején nemcsak a
magánlakásokban, de a szállodákban is ritkaságnak számított. 1906-ban még
szenzáció volt, hogy a londoni Ritz szálloda minden lakosztályához fürdőszoba
tartozott. A század végére viszont az európai lakások nagy része saját fürdőszobával
rendelkezett és Amerikában az utóbbi évtizedekben épült házakban és lakásokban az
ahány hálószoba, annyi fürdőszoba a jellemző. Napjainkban a zuhanyozós vagy kádas
fürdőszoba a szállodák minimális komfortjához tartozik.
Tágas fürdőszoba, megfelelő világítás, padlószintű zuhany, fürdőkád és külön WC
jelenti a kívánt és elvárt színvonalat egyre több vendég számára. A fürdő lakószoba
karaktert kap, ahol a vendég szívesen tartózkodik. Az átlagos tartózkodás a
fürdőszobában napi egy óra.
Mind a kádnál, mind a zuhanynál a minőségre, a luxusra és egyúttal az
egészségmegőrzésre való törekvés folytonos újításokat eredményez. Például a kád
végébe beépített képernyő, víz alatti hangulatvilágítás, masszázsfunkció, a zuhanynál
a különböző erősségű izomlazító vízsugár, kellemes zene és illatok fokozzák az
élményt. Egyidejűleg a környezetvédelem, a vízfogyasztás, a tisztítószerek
mennyiségének csökkentése is prioritást kap.

A fürdőszoba nagysága és kiépítése
A fürdőszoba aránya a vendégszobában a hálószobához képest egyre nagyobb,
elégséges helyet kell biztosítani a fürdőszobai szaniter berendezéseknek, a
lerakodófelületeknek. A Hotelstars minősítés szerint a minimális fürdőszobaméret 5
m2, ha ennél kisebb, a vendéget már a szobarendelésnél tájékoztatni kell. Az elvárt
fürdőszoba alapterület kétágyas szobánál 6-8m2, junior lakosztálynál 8-10m2,
lakosztálynál 15m2, penthouse-nál 25m2. Fontos, hogy a fürdőszoba világos és jól
szellőző legyen. Ha nincs ablaka, tükörrel lehet optikailag nagyobbítani. Azért, hogy a
szoba és a fürdőszoba is nagyobbnak látsszék, egyes szállodákban üvegfal választja
el a két helyiséget. Biztosítani kell, hogy az átláthatóság megszüntethető legyen. Előny
ugyanakkor, hogy ily módon az ablaktalan fürdőszoba is természetes világítást kap.
Ennél a fürdőszoba megoldásnál különösen előnyös, ha a WC külön helyiségben van.
A négyszögletes alapterület adja a legjobb térkihasználást, a keskeny fürdőszoba
előnytelen, a falbeugrások pedig a takarítást nehezítik.
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Anyagok
A szállodai fürdőszobában a többszöri napi használat miatt tartós és folttaszító
anyagokat célszerű használni. Üvegszerű és szilárd felületek ajánlottak. A legjobban
bevált a mázas kerámia csempe. Antisztatikus, atkák és egyéb mikroorganizmusok
nem telepszenek meg rajta, könnyen tisztán tartható, a mázas felület nem
penészesedik. A nagyméretű csempe előnye, hogy a kevesebb fugában kevesebb
problémát okoz a szennyeződés. Márvány, gránit is kedvelt borító, a mosdónál – a
víznek ellenálló – fa is elképzelhető. Akril a karcolás és szennyeződések miatt nem
ajánlott.
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Világítás
A tükörnél vagy tükörszekrénynél borotválkozáshoz és a sminkhez elengedhetetlen a
természetes fényhez hasonló világítás, amelynek fényerejét - ha a vendég úgy kívánja
- csökkenteni, változtatni lehet. Egy-egy lámpa szükséges a tükör mindkét oldalán, sőt,
ha nagyobb méretű a tükör, felette is, hogy ne vessen árnyékot az arcra. Nem mindenki
kedveli az erős fényt, ezért tompítható fényforrások, külön tükörvilágítás és
mennyezeti, fali fényforrások kombinációja biztosítja az optimális világítást. A színes
világítás a színtől függően változó hatást vált ki. Ahol fürdőkád van, felmerül egy
olvasólámpa igénye is.
Nagyobb méretű fürdőszobában fontos, hogy az egyes fényforrásokat külön-külön is
lehessen kapcsolni. A világítás nemcsak funkcionális, hanem hangulati elem is.
Ajánlottak a LED lámpák, amelyek beszerzése ugyan drágább, de élettartamuk
hosszabb és kevesebb áramot fogyasztanak.
Általában igaz, hogy a jó világítás fontosabb a fürdőszobában, mint a lakószobában.
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A tükör
A fürdőszoba egyik legfontosabb tartozéka. A mosdó feletti tükör mellett célszerű
állítható, akár kivilágított borotválkozó-, sminkelő tükör felszerelése, és amennyiben a
fürdőszoba mérete megengedi, egy testmagasságú tükör is.
A tükörnek összhangban kell lenni a fürdőszoba többi berendezésével. A
legelterjedtebb négyszögletes formán kívül lehet kerek vagy ovális is, ami dinamikus,
egyedi

jelleget

kölcsönöz.

A legmodernebb,
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szállodákban megtalálható már az „okos tükör” is, melyen olvasható az időjárás
jelentés, a dátum és az idő, továbbá az aktuális hírek, illetve a telefonról a napi
feladatok is lehívhatók.
Zuhany vagy fürdőkád?
A kérdés gyakran vetődik fel új szálloda építésénél és felújításnál egyaránt. A hölgyek
többsége a nagyobb méretű fürdőszobát és a kádat kedveli, a férfiak inkább
zuhanypártiak. Az idősebb generáció is egyértelműen a zuhanyt preferálja.
A fürdőkád részaránya fokozatosan csökken, gyakran a lakó- és fürdőszoba közötti
üveg vagy plexi falhoz illeszkedik, vizuális kapcsolatot teremt a két szoba között.
Szállodákban a szabadon álló kád, funkcióját megtartva dekor tárgyként is szolgál.
Az ideális és luxus megoldás, ha
mind kád, mind zuhany van a
fürdőszobában.
általában

A

egy

kádhoz
állítható

magasságú zuhanyfej is tartozik.
A padlószinten levő zuhany a
vendég számára akadálymentes
belépést, a személyzet számára
könnyebb

takarítást

tesz

lehetővé. A zuhanyozás nem egyszerűen tisztálkodás A zuhanyfej állításával,
váltakozó erősségű sugárral inkább a wellness kategóriába sorolható. A reggeli
zuhanyozás célja frissítő masszázs, a vérkeringés javítása. Az esti zuhanyozás
melegebb vízzel pihentető, a kádhoz hasonló érzést nyújt, lényegesen kevesebb
vízfogyasztással. A kádnál és a zuhanynál egyaránt szükséges egy könnyen elérhető
lerakóhely a különböző samponok, testápolók valamint a fürdőlepedő számára.
Ajánlott a folyékony szappan- ill. tusfürdő/sampon adagoló a mosdónál ill. a kádnál. A
zuhanyozónál illetve a kádnál műanyag vagy üvegfal akadályozza meg, hogy a víz
kifröccsenjen.
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Fürdőszobai szerelvények
Egyre

gyakrabban

találkozunk

szállodákban

olyan

design,

„high-tech”

szerelvényekkel, amelyek kezelése gondot okoz a vendégnek, és amelyek ráadásul
igen költségesek is lehetnek.
A szerelvények legyenek gazdaságosak, fogyasztóbarátok és kevéssé szerviz
igényesek. Minél egyszerűbb kezelni, annál jobb - mint például azok a csapok,
amelyek egy kézzel a vízhőmérsékletet és mennyiséget is szabályozzák. A
szerelvények a falon és a falon belül is elhelyezhetők. Mindkettőnek van előnye és
hátránya. Optikailag vonzó, ha minél kevesebb látszik a falon, de ha cserélni vagy
javítani kell, bontásra lehet szükség. A korszerű, jó minőségű design szerelvények
ékesítik a fürdőszobát.

Mosdó
A dupla mosdókat a vendégek
általában nem szeretik, ritkán
mosakszanak

ketten

egymás

mellett. Inkább legyen csak egy
mosdó, de több rakodófelület a
különböző

tisztálkodási,

testápolási, kozmetikai szerek
részére. Praktikusak a fiókok,
ahol a szereket tárolni lehet.
Legjobb, ha a lerakó lap nem
közvetlenül a mosdó mellett van, hogy az ott elhelyezett tárgyakat ne érje víz.
Egyszerű,

praktikus,

higiénikus,

többnyire

fehér

színű

mosdó

formák

a

leggyakoriabbak.

Toalett
Optimális, ha a WC külön bejáratú, hiszen a funkció is más. Szellőzés és hangvédelem
alapkövetelmény. A trend a peremnélküli, öblítéssel működő toalett, amelynél a WC
kagyló könnyen tisztítható, higiénikus. Megoldandó probléma ugyanakkor, hogy perem
nélkül a vízsugár minden felületet elérjen. A legjobb az úgynevezett „Tornado” öblítés,
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amelynél a vízsugár két vagy három helyről nagy nyomással érkezik és cirkulál a
kagylóban.
Nemzetközi szállodákban figyelembe
kell

venni

a

vendégek

különböző

szokásait.
Az ázsiaiaknál például a meleg vizes
tisztálkodás

elterjedt.

Európában a

„washlet” térhódítása figyelhető meg,
mint a bidét pótló megoldás. A trend
egyértelmű és a Washlet a nem túl
távoli jövőben versenyelőnyt, hiánya

www.totousa.com

hátrányt jelenthet a szállodának. A WC technika folyamatosan fejlődik,
állítható magasságú ülőke, automatikus záró fedél, ülésmelegítő, integrált éjszakai
világítás, hangtompítós vízfolyás, beépített szagelszívó ma még utópisztikus, de egyik
másik már megtalálható szállodákban. Egyre jobban terjed viszont a kétfokozatú öblítő
a vízfogyasztás csökkentése végett. A közös helyiségekben a „touch-free”, érintés
nélküli megoldásokat célszerű alkalmazni. Ez egyre több helyen fotocellával megoldott
az ajtó nyitásánál, az öblítésnél és kézszárítónál. Az atmoszférát javítja a kellemes
háttérzene és illat.

Higiénia
A vendégek különösen a fürdőszobában igénylik a tisztaságot, jobban, mint a hálóban
vagy a nappaliban. A magas páratartalom kedvez a penészképződésnek, ami alapos
a szellőztetést tesz szükségessé. Alapkövetelmény, hogy a fürdőszoba takarítása az
összes felszerelésen és berendezésen kifogástalan legyen, a padlótól a tükörig.
Fokozott figyelmet igényel a kilincs, szappantartó és WC takarítása, hogy
baktériumok és az egyéb kórokozók ne tudjanak megtelepedni. A mosdónál, a
fürdőkádnál és a zuhanynál napi takarítással kell megakadályozni a vízkőképződést.
A fali és padlócsempe tisztításánál a fugák külön figyelmet igényelnek.
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A fürdőszoba hőmérséklete
Egyénenként változó a hőmérsékletigény, de a 23°C, mint optimális hőmérséklet a
szállodákban általánosan elfogadott. A klíma berendezéssel ellátott szobában
természetesen a vendég maga szabályozza a hőmérsékletet. A meleg zuhanyból
kilépve ideális a padlófűtés. Ha a WC külön helyiségben van, az ajánlott hőmérséklet
ott 20-21°C.

A vendégek véleménye alapján a fürdőszobákkal kapcsolatos igények:
➢ könnyen kezelhető szerelvények
➢ padlófűtés
➢ zuhanyfülke több funkciós, jó állapotban lévő zuhanyfejjel
➢ nagyméretű, szabadon álló fürdőkád
➢ bidé vagy washlet
➢ a WC mellett külön kézmosó
➢ nagyméretű lerakó felület a kozmetikumok, borotválkozó eszközök számára
➢ elégséges számú törülközőtartó vagy fogas
➢ páramentes tükör és jó világítás
➢ fűtött törülközőtartó
➢ konnektor a villanyborotvához
➢ hajszárító
➢ márkás sampon, szappan, testápoló szerek
➢ zuhanysapka
➢ elégséges számú konnektor
➢ jó szellőzés
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A Hotelstars Union szállodaminősítési rendszer az egyes kategóriákban a következő
kritériumokat jelöli minimum feltételként:
Valamennyi kategóriában:
• A szobák 100%-a rendelkezik: zuhany/WC vagy fürdőkád/WC (1*-2* kategóriában,
ha a szobák több, mint 15%-a nem rendelkezik saját zuhany/WC-vel, de közös zuhany van
helyette, akkor a vendéget előre tájékoztatni kell erről, mielőtt kivenné a szobát)

• Zuhany függönnyel (vagy védőfallal)
• Mosdókagyló
• Megfelelő világítás a mosdókagylónál
• Tükör
• Konnektor a tükör mellett
• Törülköző tartó vagy fogas
• Lerakó lap
• Fogmosó pohár
• Szappan a mosdókagylónál
• Tartalék WC papír
• Egy fürdőlepedő személyenként
• Szemetes
Ezeken felül a 2* kategóriában:
• Mosható kilépőszőnyeg (kád elő)
• Habfürdő vagy tusfürdő a zuhanynál/kádnál
• Sampon
• Egy törülköző személyenként (a fürdőlepedőn kívül)
Ezeken felül a 3* kategóriában:
• Papír kozmetikai kendő
• Hajszárító
Ezeken felül a 4* kategóriában:
• Mozgatható kozmetikai, borotválkozó tükör
• Fűtési lehetőség a fürdőszobában
• Nagyméretű lerakó felület
• Kozmetikai termékek (zuhanysapka, körömreszelő, fültisztító, vattakorong,
testápoló)
• Igényelhető fürdőköpeny
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• Igényelhető papucs
Ezeken felül az 5* kategóriában:
• Testápoló szerek egyedi kiszerelésben
• Fürdőköpeny
• Papucs
• Szék a fürdőszobában kérésre
További, szabadon választható (nem kötelező) kritériumok:
• A szobák 30%-a elkülönített WC -vel
• A szobák 100%-a rendelkezik zuhany/WC vagy fürdőkád/WC és ebből 50%
fürdőkáddal és zuhanykabinnal egyaránt
• Zuhany védőfallal
• Dupla mosdókagyló a kétagyas szobákban és lakosztályokban
• Csúszásmentes zuhany/kád vagy berakható csúszásgátló eszköz
• Biztonsági kapaszkodó
• Kivilágított kozmetikai, borotválkozó tükör
• Fűtött törülközőtartó
• Fürdőszobai mérleg
_________________________________________________________________________________

Forrásjegyzék:
Hotelstars Union - Szállodai kategorizálás 2015-2020
Die Zukunft des Badezimmers in der Hotellerie – Prodinger Tourismusberatung GmbH
www.ahgz-hoteldesign.de: Hotel Future Concept
www.bauemotion.de: Barrierefreies Mehrgenerationen-Bad für Komfort in allen Lebenslagen
www.duschenprofis.at
www.schoener-wohnen.de: Licht im Bad
www.raumtemperatur.info: Optimale Raumtemperatur: Wieviel Grad sind ideal?
www.welt.de: So sieht das Badezimmer der Zukunft aus
www.dusch-wc.com
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