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Dopusti so v polnem teku. Upam, da se, ko berete ta 
članek, namakate nekje v morju in uživate. Kljub dopustu 
pa lahko del možganov izkoristimo za opazovanje dizajna 
okoli sebe, saj ga srečamo na vsakem koraku. 

Poletje 
 je letni čas vode. Ob taki vročini 

nam ugaja kakšen požirek, in prav je tako, da o 
namakanju v morju ali morda v bazenu ne govorim. 
Prav oblikovanje bazenov je v zadnjem času doseglo 
vrhunec. Zelo je priljubljen tako imenovani infinity 
pool ali 'bazen neskončnosti'. Njegova temeljna 
značilnost je, da se na skrajnem robu voda pretaka 
prek njega in daje vtis, da se bazen nadaljuje nekje 
spodaj ali celo v modrino neskončnega obzorja. 
V preteklosti so bili ustvarjeni prav zaradi želje 
po vtisu popolne svobode, saj je ena od njihovih 
značilnosti, da so postavljeni glede na okolje, 
v katerem ležijo. Širina in neoviran razgled je 
omogočen predvsem s tem, da se pri načrtovanju 
upošteva okolico in se z njo navidezno zliva. Zato pri 
plavanju v takem bazenu razvajamo vse čute.

Eden najbolj znanih takih bazenov ima gotovo 
hotel Marina Bay Sands v Singapurju, ki so ga 
odprli pred dvema letoma. Ponaša se z najdaljšim 
dvignjenim bazenom, saj je na višini 191 metrov in 
povezuje med seboj dva hotelska stolpa, ponuja pa 
tudi fantastičen razgled na celotno mesto. Če boste 

v kratkem obiskali Singapur, vam obisk bazena 
toplo priporočam, pa ne zato, ker sem na to mesto 
morda malce čustveno navezan, saj sem tam preživel 
velik del mladosti, ampak ker je resnično nekaj 
posebnega. 

Lahko pa si tudi doma pričarate čudovite 
bazene, le če imate prostor. Čeprav se najde veliko 
argumentov proti, vseeno mislim, da na koncu 
pretehtajo pozitivne stvari. Če bazena ne nameravate 
uporabljati tudi čez zimo, se lahko odločite za 
zunanji bazen, saj plavalni bazen danes ni več 
samo modna muha. V vročih poletnih dneh so ob 
bazenu počitnice lahko vsako popoldne oziroma 
vsak prosti dan. Čeprav se zunanji bazeni večinoma 
uporabljajo poleti, se lahko kopalno sezono precej 
podaljša z uporabo bazenskih streh ali z ogrevanjem 
vode v kombinaciji s termo pokrivali. Če pa želite 
bazen uporabljati vse leto, je prava rešitev notranji 
bazen. Ker je bazen vgrajen v notranjosti zgradbe, je 
uporaben vse leto, še posebej pozimi, ko so noči zelo 
dolge in popoldanski sprehodi bolj kot ne odpadejo. 

Če želite bazen zgraditi sami, s čim manjšimi 

Poletne fantazije
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zato jih moramo tudi najbolj čuvati. Že Eskimi so 
izdelovali zaščitna snežna očala iz rogovja karibuja 
lesa in raznih školjk, da bi zaščitili oči pred UV-
sevanjem. Očala pa dandanes ne služijo samo kot 
zaščita, ampak predvsem kot modni dodatek, ki ni 
nič kaj poceni. Ogromno priznanih modnih znam, 
kot so Gucci, Prada, Alexander McQueen, Marc 
Jacobs, ima tudi svoje kolekcije očal. Ne smemo 
pa pozabiti niti na Ray Ban, ki so že nekaj let 
zapored najbolj prodajana očala na svetu. Njihove 
'wayfarerke' nosijo tako moške in ženske po vsem 
svetu. 

Letošnjo sezono so še posebej v modi čisto okrogla 
očala ali takšna z ravnim sprednjim delom. Letos so 
Tomu Fordu, kjer vsako leto postavljajo najnovejše 
trende, zelo za petami očala Oliver Peoplesu, kjer so 
letos ustvarili vrhunsko retro dizajnersko kolekcijo 
za moške. 

Sedaj pa imamo skoraj vse, kar potrebujemo na 
vroč poletni dan. Bazen, zaščito, manjkajo samo še 
kakšen osvežilen koktajl, dobra knjiga in kopalke. 
Zadnje pa lahko tudi izpustimo. ;)  
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stroški, lahko uporabite že pripravljene KIT-komplete 
ali elemente za bazen v celoti izberete po svoji meri. 
V nasprotnem primeru pa lahko gradnjo prepustimo 
strokovnjakom, ki se bodo odločili namesto vas ali vas 
samo malo usmerili.

Prav tako je pomembno, da imamo v bližini vodno 
oskrbo, da zberemo primeren filter, še bolj pomemben 
pa je morda njegov položaj. Verjetno ne želimo, da je 
na očeh sosedov ali mimoidočih. 

Če pa niste veliki ljubitelji bazenov in imate rajši 
naravo, si lahko s spretnimi rokami in ustvarjalno 
domišljijo pričarate bazene s pravim podvodnim 
svetom, kot to počne havajski mojster Robert Vogland, 
ki je specializiran za 3D-tehniko krašenja bazenov. 
Nad Voglandovo tehniko izdelovanja in polaganja 
mozaikov so navdušeni predvsem tisti, ki hrepenijo 
po bazenu z morskim življenjem, saj vam možakar z 
mozaiki ploščic dno in stene bazena oblikuje tako, da 
je videti, kot da ste sredi koralnega grebena! 

V teh vročih poletnih dneh, ko je sonce vse bolj 
nevarno in močno, pa ne smemo pozabiti na zaščito. 
Koža in oči so najbolj izpostavljene UV-žarkom, 


