Graafisen Betonin taideteosmaiset kuvat jattavat ymparistoonsa ajattoman jaLjen. Ne Liittavat rakennuksen alueen historiaan tai tuovat
sen esiin ymparistoon kuuluvana kokonaistaideteoksena. Rakennetun ympariston esteettisyys vaikuttaa merkittavasti alueen asukkaiden hyvinvointiin. Betoniseinan kuviot ovat tallentuneet materiaalin pintaan piirrosmaisen tarkasti. Graafinen betoni on uuden ajan
ornamentiikkaa~ kuvioitua betonipintaa, joka sopii julkisivuihin, tukimuureihin, siltoihin, aanivalleihin, toriaLueille ja poluille.
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vastaamaan aSlakkalden ,a sldosryh
mien kokonaislarpelta.

wWWnraphlCGOtlUcte.GOItl
WWws(lltlulJtlaClIllCltlka.com

ARK·house arkkllchdlt on suunnllellul Oy
Helsinglr) ArabJ3nVIUat. Gfaaflsen Betonin
teknilkan avulla VOl eSltllcrkiksi valokuvan
siirtaa betonin pmnalle. Varit otctaall
eS1i1l bclOrlln massasta eika nilta ole
jalkecnpain lisauy betonin pintaan.

wwwark-house.Gom

Sauna on suomalaisitle rentoutumiseen tarkoitettu s lahes
pyha paikka. Menemme sinne
rauhoittumaans puhdistautumaan ja virkistaytymaan, jopa
kaunistautumaan ja tervehtymaan. lhmisten etsiessa
uusia keinoja hiljentymiseen,
suomalaisen saunomisen
perusarvot ovat maaiLmalla
nousussa. Keskisuomalainen
yritys Sun Sauna on tuotteistanut perinteisen suomalaisen
saunomisrituaalin ja palauttanut sen arvoiselleen paikalle,
kotikylpyLiiksi. Se on rauhoittumiseen ja peseytymiseen
tarkoitettu elamykseUinen
lila, jossa katkaistaan ankara
tyoviikko.
Sun Sauna -konseptlssa on luolu
kokonalsuus, loka larjoaa elamyksellisen Ilsaarvon suomalaisim koteihin.
Saunan, pesuhuoneen ja villloit·
telutllan IOtegraatlollc on halutlu
palauttaa nuden cntlnen toimmnalhsuus. Sun Saunan suomalainen
kotlkylpylakonseptl on sollellettaVISS,) hotellelhln. omakotltatolhlO,

VdvolUeluhuoneen I~ pesuhuoneen
valllb on ~vom kulku, I.olSllllh<;emake
moodost~.oIlIlo,en valtm yhleyden $amuh
Na~maf1g.1nsuuf1!lltteleman graaflsen
betomselll.ln lalt..ana on sUlhkuhla,l.oI
selnake /ohdatt.u kulkurellin saunaan
Pelklstetylla SlsustukseUa annetaan tllaa
rauhalllselle peseytymlskokemuksclle.
Pesuhuoneessa 011 puht~an valkomen
laatlalaUla 101 yonSlnlllet1 btto. Pesuhuo
neen yhteylt.ol SoiIun3ltl.u1l on korostettu
laslovcn~.
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kylpyloihm Ja vapaa-ajanasuntolhm.
Suomalaisen kotikylpylakonseptin Sun Saunan suunnltlelussa
on lahdetty saunaan 11itlYVIen
perU5arvoJen, tapojen Ja syvalla
piilevien odotuksien ymmarlamisesta. Aikaisemmin ulkotllassa
lapahtuneet tounll1not on smretly
sisatlloihlll. Sisustusarkkltchtl Suno
Heikkila on suunnilellul kOllkylpylall
kolmesta penntelsesla saunOl'nlsn
luaaliin liittyvasta tilasta, saunasta,
pesuhuoneesla ja vllvOlltcluhuo·
neesta. Vilvoillelutllasta ku1lclaan
peseyl"ylllispaikan kalllta saunan
lampoon. Entisaikojen saunan
siisteyteen Ililtyvat 100- prosenttl
set hygielllavaatirtlllksel tayllyval
lauteiden noslOinahdolllsuudella,
JollOin sauna on hclppo purkaa J3
pesta. Slsustusarkkllehti Sarnull
Naamangan graaflsesta betolllsla
ideoimat kluas la palomuun luovat
maan elementlll takalsln saunaan;
llman, tulen ja veden elementll oval
lasna vare,"a Jil matenaallvallnlOllla.
wwwsunSQUllap
www.samulrnaamanka.com

www.per1fefladeslgn.ji
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Kankulcldcn EmendoWellness -S.lll.l.ln
kuuluval eleeflSl3 oIIYJ;J. slsaltall.lt hlCron
LlollYt SOplVat kOllkylpylan palvillalsllll
hemmotletuhetklln

wwwemendoJi
www.lapuankallkuritji

