
Aksessuaarid  

määravad ruumi ilme  
 
Vaatamata erinevate aksessuaaride  
olulisele rollile vannitoas  
unustatakse need tavaliselt  
planeerimise ja ehitamise käigus.  
 
Vannitoa ehitamisel või remontimisel tegeleme 

me tavaliselt torude paigaldamise või vaheta- 

misega, dušikabiini või vanni, valamu ja segisti 

paigaldamisega. Pärast remonti aga leiab pal- 

judel meist käterätik koha üle ukse visatuna, 

seep kraanikausil ja tualettpaber põrandal... 

ning peatselt harjume me sellega juba nii ära, 

et ei märka kõiges selles midagi imelikku.  

Vannitoa mugavus ei peitu ainult selles, et 

saame tualetis vett tõmmata, omame dušši või 

vanni... Samavõrd oluline on, et saaksime van-  

 

nitoas kõik oma isiklikud asjad paigutada selli- 

selt, et see teeks vannitoa mitte ainult muga- 

vaks vaid ka funktsionaalseks. Ja kui teater 

algab garderoobist, siis vannituba algab nagist.  
 
 
Soetada koos mööbliga  
 

Tähtsaimat funktsionaalset rolli vannitoas 

mängivad aksessuaarid. Olgu need erinevad 

käterätikute hoidjad ja nagid, tualettpaberi- 

hoidjad, riiulid kosmeetika hoidmiseks, klaa- 

sihoidjad, seebialused või vedelseebidosaato- 

rid - asudes teie vannitoas õigetes kohtades, 

pakuvad aksessuaarid mugavust ja muudavad 

veeprotseduurid tõeliseks naudinguks.  

Küpses eas ja endaga raskemini toimetu-  
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levatel inimestel omavad mugavaks ja ohutuks  

vanni kasutamiseks suurt tähtsust ka erinevad astmed 

ja käepidemed.  

Suurepärane oleks, kui juba remondi käigus ei 

unustataks aksessuaaride olulisust, sest, säilitamaks 

ühtset stiili ja materjalide sobivust, soovitavad 

sisustusspetsialistid soetada vaja- likud 

aksessuaarid samaaegselt santehnika, mööbli ja 

valgustitega. Kui aga aksessuaaride ostmine on 

ehitamise või remondi käigus tege- mata jäänud, tuleb 

selle juurde hiljem kindlasti naasta.  

Hetkel pakutavad aksessuaarid annavad 

võimaluse valida väga erinevate stiilide vahel, leida 

just endale sobiv ning kombineerida see  

valitud mööbli ja sanitaartehnikaga. On või- 

malus erinevaid kombinatsioone omavahel 

sobitada, säilitades seejuures elegantse stiili ja 

funktsionaalsuse. Olulisim ongi silmas pidada, 

et kaasaegse vannitoadisaini filosoofia peitub 

selles, et üksikud elemendid seotakse harmoo- 

niliseks tervikuks.  
 
 
Naudingute maailm  
 

Kohustuslikku aksessuaaride komplekti ei 

eksisteeri. Elementaarselt seebialus ja hoidja 

hambaharjade ja -pasta jaoks, maksimaal- 

selt kümneid võimalikke elemente, millega 

vannituba täiustada ja viimast lihvi anda. Mille 

kasuks keegi lõpuks otsustab, sõltub iga ini- 

mese vajadustest ja võimalustest ning ainuke- 

seks probleemiks võib saada valik kvaliteedi ja 

kvaliteedi vahel.  

Kampaaniaid, mis vannitoa aksessuaare 

pakuvad, on palju, kuid erilist tähelepanu tuleks 

pöörata nendele, mis pakuvad saksa toodangut, 

kuna saksa tootjate aksessuaare vannitubadele 

loetakse kõrgeimaks klassiks. Reeglina paku- 

vad tootjad laia valikut aksessuaare erinevates 

stiilides, erinevaid värvilahendusi ja erinevaid 

materjale moodsast klaasist liitmaterjalideni. 

Täpne materjalide valik, eriline tähelepanu 

disainile ja ergonoomikale aitavad valmistada 

tooteid, mis on väga hea kvaliteediga, funkt- 

sionaalsed ja stiilsed ning mis teevad meie elu 

mugavamaks ja tõstavad meie enesetunnet.  

Rääkides funktsionaalsusest, ei tasu unus-  
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tada, et aksessuaarid on ühed tähtsamatest  
asjadest, mis muudavad vannitoa üldist ilmet. 

Et nad ei kanna ainult funktsionaalset otstar- 

vet, on nad tähtsad interjööri loomisel, andes 

vannitoale viimase lihvi, rõhutades elegantsust 

ja mugavust. Ja siis jääb veel lisada vaid lilli või 

aroomiküünlaid ja sukelduda vee, rahu, puh- 

tuse ja naudingute maailma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


