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Τα τελευταία χρόνια οι έξυπνες τεχνολογίες με
τη μορφή αυτοματισμών και καινοτομιών άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους σε όλους
τους χώρους ενός κτιρίου, βελτιώνοντας αισθητά τις συνθήκες άνεσης και διαβίωσης. Η
ενσωμάτωσή τους στα μπάνια, αν και έχει καθυστερήσει σε σύγκριση με τους άλλους χώρους, μπορεί να έχει πολύ σημαντικά οφέλη
ως προς την άνεση, την υγιεινή, την καθαριότητα, τη βιώσιμη διαχείριση και την εξατομίκευση της εμπειρίας των χρηστών. Στο εμπόριο έχουν εμφανιστεί πρωτοποριακές λύσεις,

από αυτοκαθαριζόμενες λεκάνες έως αδιάβροχες οθόνες τηλεόρασης, η προσθήκη των
οποίων μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά το
μπάνιο και να το μετατρέψει σε ένα χώρο λειτουργικό αλλά και ευχάριστο.

Σχεδιασμός έξυπνου μπάνιου
Ο ρόλος του μπάνιου, που ανέκαθεν αντιμετωπιζόταν ως ένας βοηθητικός χώρος με καθαρά λειτουργικό χαρακτήρα, έχει επαναπροσδιοριστεί τα τελευταία χρόνια. Η αφύπνιση της ιδεολογίας της ευεξίας είχε καθοριστιwww.ktirio.gr
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Η ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών στο χώρο του μπάνιου μπορεί να αναβαθμίσει την άνεση και την εμπειρία των χρηστών και παράλληλα να συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση.

κή επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτούς τους χώρους, αλλά και στον
τρόπο με τον οποίο τους χρησιμοποιούμε
και τους σχεδιάζουμε. Τα σύγχρονα μπάνια
δεν επιτελούν μόνο λειτουργικούς σκοπούς,
αλλά έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα άνετο, υγιεινό και παράλληλα χαλαρωτικό περιβάλλον, που συμβάλλει στην αποβολή του άγχους λόγω των γρήγορων ρυθμών της σύγχρονης ζωής.
Κατά την ανακαίνιση ή το σχεδιασμό ενός
μπάνιου πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα σύνολο
παραγόντων, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή
ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και ελκυστικής ατμόσφαιρας· ο διαθέσιμος χώρος
πρέπει να διαρρυθμιστεί έτσι, ώστε να καλύπτει
τις απαιτήσεις των χρηστών, τα υλικά πρέπει
πέρα από κριτήρια αισθητικής να προσφέρουν
ασφάλεια και ευκολία καθαρισμού, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εργονομικός και ανθεκτικός κ.ο.κ. Η ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών και καινοτομιών που βοηθούν στον
αποτελεσματικό έλεγχο ενός συνόλου
παραγόντων, όπως της θερμοκρασίας, του
φωτισμού, των καταναλώσεων και του συνόλου
των λειτουργιών ενός μπάνιου, μπορούν να
προσφέρουν ένα άνετο, εξατομικευμένο και
λειτουργικό περιβάλλον με βελτιωμένες συνθήκες άνεσης για τους χρήστες και την ίδια
στιγμή να συμβάλουν στη βιώσιμη διαχείριση
και εξοικονόμηση.
Επίπλωση
Η σύγχρονη τάση στην επίπλωση των μπάνιων
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στοχεύει στη δημιουργία ενός ευέλικτου χώρου, εύκολα προσαρμόσιμου στις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών. Οι μοντέρνες σειρές επίπλων και ειδών υγιεινής χαρακτηρίζονται από λιτές, καθαρές γραμμές και συνδυάζονται άψογα μεταξύ τους, επιτυγχάνοντας εύκολα συνέπεια σχεδιασμού. Στο εμπόριο
υπάρχουν έξυπνα προϊόντα, που εκμεταλλεύονται τέλεια το χώρο και προσφέρουν
λύσεις σε κάθε πιθανό πρόβλημα, όπως μπανιέρες με εργονομικό σχεδιασμό και με ενσωματωμένους χώρους αποθήκευσης και ντουζιέρες με περιστρεφόμενες πόρτες κλεισίματος, που παράλληλα ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής.
Υλικά
Όσον αφορά στα υλικά, η εξέλιξη στην τεχνολογία είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καινοτόμων προϊόντων με έξυπνες ιδιότητες που
αναβαθμίζουν με τη σειρά τους το χώρο ενός
μπάνιου. Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες
εφαρμογές συγκαταλέγονται οι σύγχρονες
επιστρώσεις κεραμικών επιφανειών με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως πολύ αυξημένη αντοχή στην υγρασία για ευκολότερη
απομάκρυνση των νερών και καλύτερη συντήρηση, αντιβακτηριδιακή επιφάνεια για εξασφάλιση υψηλών επιπέδων υγιεινής και αντιολισθητικές ιδιότητες για ενίσχυση της ασφάλειας
των χρηστών.
Μια ακόμη ενδιαφέρουσα τεχνολογία, με πολύ
μεγάλο εύρος εφαρμογών στο χώρο του μπάνιου, είναι και οι υαλοπίνακες νέας γενιάς, γνω-

στοί και ως ηλεκτροχρωμικοί ή έξυπνοι υαλοπίνακες, οι οποίοι επιτρέπουν τη δημιουργία
ενιαίων χώρων και τη διέλευση του φυσικού
φωτός, ενώ ταυτοχρόνως εξασφαλίζουν και
ιδιωτικότητα όταν απαιτείται. Η λειτουργία
τους βασίζεται σε ένα σύστημα ανόδου και
καθόδου, το οποίο δημιουργείται με ροή ρεύματος από τη σύνδεση υλικών διαφορετικού
δυναμικού με αποτέλεσμα να μπορεί να ρυθμιστεί η διαπερατότητά τους κατά βούληση
με ένα απλό τηλεχειριστήριο ή μέσω μιας
οθόνης αφής.

Τεχνολογική αναβάθμιση
Η μετατροπή του μπάνιου σε έναν έξυπνο χώρο βασίζεται κατά πολύ στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής στο σχεδιασμό, που βελτιώνουν και διευκολύνουν την εμπειρία του χρήστη. Η προσθήκη αυτοματισμών στο βασικό
εξοπλισμό μετατρέπει το μπάνιο σε ένα πλήρως ελεγχόμενο και προσωποποιημένο περιβάλλον, μιας και οι χρήστες μπορούν μέσω
μιας απλής εφαρμογής να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία και την πίεση του νερού, να ελέγξουν το φωτισμό και τη μουσική, να προγραμματίσουν το χρόνο που θα κάνουν μπάνιο, αλλά και να καταγράψουν τις καταναλώσεις για
να επιτύχουν πιο συνειδητοποιημένη περιβαλλοντική διαχείριση. Ακόμη πιο εξελιγμένα συστήματα καταγράφουν αναλυτικά τις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε χρήστη και προσαρμόζουν πλήρως αυτοματοποιημένα τις εσωτερικές συνθήκες.
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Οι κεραμικές επιφάνειες των σύγχρονων ειδών υγιεινής διευκολύνουν την καθαριότητα χάρη στην ενίσχυσή τους με πολύ ανθεκτικές και αντιβακτηριδιακές επιστρώσεις.

Η τοποθέτηση αισθητήρων μπορεί επίσης να
συντελέσει στη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και στη βιώσιμη διαχείριση ενός μπάνιου
με απλούς μηχανισμούς, όπως αυτόματο
άνοιγμα και κλείσιμο του φωτισμού, του νερού
αλλά και της λεκάνης του αποχωρητηρίου. Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, το μπάνιο εξοπλίζεται με αισθητήρες και άλλα συστήματα
καταγραφής στα είδη υγιεινής, στον καθρέφτη
ακόμη και στο χαλάκι του πατώματος, που
συλλέγουν και καταγράφουν ενδείξεις για την
υγεία των χρηστών σε καθημερινή βάση για
μελλοντική ιατρική χρήση.
Πέρα από τα συστήματα αυτοματισμού και
ελέγχου, στις τεχνολογίες αιχμής συμπεριλαμβάνεται και ένα μεγάλο εύρος έξυπνων προϊόντων, που μπορούν να αναβαθμίσουν την εμπειρία του χρήστη. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές βρίσκονται οι έξυπνες θερμαινόμενες και αυτοκαθαριζόμενες λεκάνες
αποχωρητηρίου, τα εξελιγμένα συστήματα
υδροθεραπείας που μετατρέπουν το μπάνιο
σε χώρο ευεξίας, τα θερμαινόμενα συρτάρια
για γρήγορο στέγνωμα των πετσετών αλλά και
τα ντουλάπια με ψύξη για ασφαλή διατήρηση
των φαρμάκων και των καλλυντικών. Μικρότερης κλίμακας αλλά εξίσου χρήσιμες καινοτομίες εμφανίζονται συνεχώς στην αγορά, όπως
οι ηλεκτρονικές ζυγαριές που συνδέονται με
εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, οι καθρέφτες
με αυτόματη προσαρμογή φωτισμού ανάλογα
με την ώρα, οι έξυπνες συσκευές για καθαρισμό των ειδών περιποίησης κτλ.

Η ενσωμάτωση
αυτοματισμών στο
μπάνιο επιτρέπει
τον πλήρη έλεγχο
των εσωτερικών
συνθηκών και
την εξατομίκευση
της εμπειρίας.
www.ktirio.gr
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Οι έξυπνοι καθρέφτες
προσαρμόζουν
αυτόματα το φωτισμό
τους ανάλογα με την
ώρα της ημέρας.

Οι έξυπνες λεκάνες
αποχωρητηρίου είναι
εξοπλισμένες με ένα
σύνολο μηχανισμών,
όπως αυτόματο
άνοιγμα και κλείσιμο,
συστήματα αυτόματης
θέρμανσης και
καθαρισμού,
ελεγχόμενη ροή νερού
και ανεξάρτητο
φωτισμό.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ
Οθόνη για έλεγχο
Αισθητήρες για
Συστήματα
παραμέτρων, όπως
αυτοματοποιημένες εξοικονόμησης
θερμοκρασίας,
λειτουργίες
νερού
ροής νερού κτλ.
Νιπτήρες

✓

✓

✓

Λεκάνες
αποχωρητηρίου

✓

✓

✓

Ντουζιέρες

✓

✓

Μπανιέρες

✓

✓

Καθρέφτες
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✓

Συστήματα
αυτοκαθαρισμού

Ρυθμιζόμενος
φωτισμός LED

Προσάρτηση
ηχείων
για μουσική

Προσάρτηση
οθονών
τηλεόρασης

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Μελετώντας το μπάνιο του μέλλοντος, η Google πρότεινε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενσωμάτωσης αισθητήρων
στον εξοπλισμό για καταγραφή των ενδείξεων της υγείας των χρηστών.

Βιώσιμη διαχείριση
και εξοικονόμηση
Στόχος της ενσωμάτωσης τεχνολογιών στο
μπάνιο δεν είναι μόνο η λειτουργική του αναβάθμιση αλλά και η βιώσιμη διαχείρισή του. Αν
και o χώρος του μπάνιου συνήθως δεν καταλαμβάνει μεγάλη έκταση, σε πολλές περιπτώσεις ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
Μια από τις πιο απλές παρεμβάσεις με σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση νερού, είναι η αντικατάσταση των μπαταριών των νιπτήρων και
των ντουζ με νέα εξελιγμένα ψηφιακά μοντέλα.
Οι έξυπνες μπαταρίες, πέρα από τη κλασική
λειτουργία αυτόματου κλεισίματος και ανοίγματος μέσω αισθητήρα ή χρονοδιακόπτη, παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας και της ροής νερού μέσω μιας οθόνης
αφής, ενώ καταγράφουν την κατανάλωση με
στόχο τη σταδιακή μείωσή του.
Παράλληλα, οι παλαιού τύπου λεκάνες αποχωρητηρίου, που επίσης ευθύνονται για υπερβολική σπατάλη νερού, αντικαθίστανται με σύγχρονα μοντέλα που ανιχνεύουν την απαιτούμενη
ποσότητα νερού και ως εκ τούτου συμβάλλουν
σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσής του.
Όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, η
τοποθέτηση αισθητήρων για αυτοματοποιημέ-

νο έλεγχο του τεχνητού φωτισμού ανάλογα με
τα επίπεδα του ηλιακού φωτός αλλά και τη
χρήση μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη
και παράλληλα να διασφαλίσουν ότι τα φώτα
παραμένουν κλειστά, όταν το μπάνιο δεν χρησιμοποιείται. Αυτοματοποιημένα συστήματα
μπορούν να εγκατασταθούν και στο σύστημα
θέρμανσης του χώρου αλλά και του νερού,
ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο κτίριο και μόνο όταν το μπάνιο χρησιμοποιείται. Αυτά τα εξελιγμένα συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού των
ωρών θέρμανσης και ρύθμισής τους, ακόμη
και από απόσταση, μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, μειώνοντας αισθητά τα λειτουργικά έξοδα.
Mια από τις δυσκολότερες παραμέτρους που
πρέπει να ρυθμιστεί στο εσωτερικό ενός μπάνιου είναι η ποιότητα του αέρα, που επηρεάζει
άμεσα την υγεία και την άνεση των χρηστών,
αλλά και τη διάρκεια ζωής των υλικών και του
εξοπλισμού. Τα μπάνια, αν και μικρά σε μέγεθος, έχουν πολύ αυξημένα επίπεδα υγρασίας
και ιδιαίτερα επιβαρυμένο αέρα λόγω της χρήσης καλλυντικών και καθαριστικών, ενώ σε
πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν άμεση
πρόσβαση σε φυσικό αερισμό. Οι συνηθισμένοι μηχανικοί ανεμιστήρες δεν έχουν ικανοποιητική απόδοση, παρουσιάζουν αυξημένα

H προσθήκη λαμπτήρων
LED με ρυθμιζόμενη
ένταση και χρωματισμό
διευκολύνει την επίτευξη
της επιθυμητής
ατμόσφαιρας.

www.ktirio.gr
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Οι ψηφιακές μπαταρίες
συμβάλλουν σημαντικά
στην εξοικονόμηση χάρη
στη δυνατότητα
προγραμματισμού
της ροής και
της θερμοκρασίας
του νερού.
Οι αδιάβροχες οθόνες τηλεόρασης ενσωματώνονται συνήθως στους τοίχους,
κάνοντας ακόμη πιο απολαυστική την εμπειρία του χρήστη.

επίπεδα θορύβου και η λειτουργία τους εξαρτάται από το χρήστη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά προβλήματα αυξημένης
υγρασίας και μούχλας με άμεσο αντίκτυπο την
ανθρώπινη υγεία. Από την άλλη, τα εξελιγμένα
τεχνολογικά συστήματα εξαερισμού δεν είναι
μόνο πιο ποιοτικά, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού και αυτοματοποιημένης λειτουργίας, ώστε να επικρατούν κάθε
στιγμή οι ιδανικές εσωτερικές συνθήκες και
παράλληλα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση
ενεργειακών πόρων.

Καθαριότητα και υγιεινή
Η τεχνολογία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στον τομέα της καθαριότητας και ακολούθως της υγιεινής, που έχει πολύ μεγάλη
σημασία στο χώρο του μπάνιου. Οι πρωτοποριακές αντιβακτηριδιακές και ανθεκτικές επιφάνειες των σύγχρονων υλικών και των ειδών
υγιεινής διευκολύνουν τον καθαρισμό, μειώνοντας σημαντικά τη χρήση χημικών καθαριστικών.
Η πιο μεγάλη όμως εφεύρεση στον τομέα της
καθαριότητας σχετίζεται με τις λεκάνες απο70
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χωρητηρίου, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη εστία μικροβίων. Οι έξυπνες λεκάνες είναι
εξοπλισμένες με ένα πλήθος αυτοματισμών,
που βελτιώνουν την υγιεινή, όπως αυτόματο
άνοιγμα και κλείσιμο της λεκάνης, αυτόματη
λειτουργία του δοχείου έκπλυσης (καζανάκι)
και δυνατότητα αυτοκαθαρισμού, ενώ ακόμη
πιο εξελιγμένα μοντέλα καταργούν τη χρήση
του χαρτιού, καθώς ενσωματώνουν ένα σύστημα μπιντέ για καθαρισμό με ελεγχόμενη πίεση
νερού και αρωματίζουν το χώρο μετά τη χρήση με ενσωματωμένα φίλτρα.

Διαμόρφωση ατμόσφαιρας
Καθώς το σύγχρονο μπάνιο δεν στοχεύει αποκλειστικά στην ικανοποίηση των λειτουργικών
αναγκών αλλά στην επίτευξη μιας διεξόδου
από το καθημερινό άγχος, η διαμόρφωση μιας
χαλαρωτικής ατμόσφαιρας με τη σωστή διαχείριση του φωτισμού αλλά και των οπτικοακουστικών μέσων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Φωτισμός
Η εγκατάσταση συστημάτων που ελέγχουν
την είσοδο του φυσικού φωτισμού και τα επί-
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H προσθήκη εξελιγμένων συστημάτων υδροθεραπείας στο χώρο του μπάνιου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη της επιθυμητής χαλάρωσης και ευεξίας.

πεδα του τεχνητού φωτισμού μπορούν να
συμβάλουν όχι μόνο στην αποτελεσματική και
λειτουργική διαχείριση του φωτός, αλλά και
στην επίτευξη της επιθυμητής ατμόσφαιρας.
Τα σύγχρονα μπάνια εξοπλίζονται με κεντρικό
φωτισμό, ενώ λαμπτήρες LED, που ελέγχονται
ανεξάρτητα ως προς τα επίπεδα φωτισμού και
το χρωματισμό, προσαρτώνται στα είδη υγιεινής, στους καθρέφτες και στην επίπλωση. Η
ευελιξία και η δυνατότητα ελεγχόμενης ρύθμισης σε συνδυασμό πολλές φορές με την αυτοματοποιημένη λειτουργία τους μέσω αισθητήρων βελτιώνει τις συνθήκες άνεσης και μειώνει τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος.
Από τις πιο πρόσφατες τάσεις στον τομέα της
ευεξίας είναι και η ενσωμάτωση των αρχών της
χρωματοθεραπείας στις ανέσεις του μπάνιου.
Αυτή η νέα εναλλακτική θεραπευτική αγωγή
αξιοποιεί την ενέργεια των χρωμάτων σε κατάλληλες τονικότητες και εντάσεις, για να αποβάλει το άγχος, να βελτιώσει την υγεία και τη
διάθεση των χρηστών αλλά και να διεγείρει το
δέρμα και τα όργανα του σώματος, με στόχο
την ενίσχυση του οργανισμού και τη θεραπεία
διαφόρων παθήσεων. Για την εφαρμογή της

Στο εμπόριο διατίθενται
έξυπνα προϊόντα, από
τηλέφωνα ντουζ έως
καθρέφτες, με ενσωματωμένα
ηχεία για μετάδοση μουσικής
στο χώρο του μπάνιου.
www.ktirio.gr
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

H εφαρμογή αρχών χρωματοθεραπείας μπορεί να βοηθήσει στην αποβολή
του καθημερινού άγχους αλλά και στη βελτίωση της διάθεσης.

ενσωματώνονται φώτα στη μπανιέρα ή στη
ντουζιέρα και προσαρμόζονται ανάλογα με
την επιθυμητή διάθεση· οι μπλε και οι μοβ
αποχρώσεις ξεκουράζουν, οι κίτρινες και πορτοκαλί διεγείρουν τη δημιουργικότητα, οι πράσινες εξισορροπούν.
Μουσική
Η μουσική προστίθεται στα έξυπνα μπάνια με
δημιουργικούς τρόπους, συμβάλλοντας με τη
σειρά της στη διαμόρφωση της κατάλληλης
ατμόσφαιρας. Μοντέρνα συστήματα ήχου ενσωματώνονται σε πολλές νέες σειρές ειδών
υγιεινής, όπως στις μπανιέρες και στα τηλέφωνα των ντουζ ή ακόμη και σε καθρέφτες, τα
72
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οποία με τη σειρά τους συνδέονται μέσω
ασύρματης τεχνολογίας με συμβατές συσκευές αναπαραγωγής ήχου, για να προσφέρουν μια απολαυστική ηχητική εμπειρία.
Οθόνες
Άλλη μια σύγχρονη τάση στην τεχνολογική
αναβάθμιση των μπάνιων είναι η εγκατάσταση
αδιάβροχων οθονών τηλεόρασης που προσφέρουν βέλτιστη ποιότητα ήχου και εικόνας
χωρίς να απαιτούν τηλεχειριστήρια, καθώς ο
χειρισμός τους γίνεται με τεχνολογία αφής. Η
συνήθης ενσωμάτωσή τους γίνεται στους τοίχους του μπάνιου, ενώ υπάρχει δυνατότητα
ενσωμάτωσης ακόμη και στους καθρέφτες.
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