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На сьогодні лазня - це місце, де відбувається очищення тіла і душі. Для того, щоб лазня
могла відповідати своєму призначенню, вона повинна відповідати цілй низці умов, що
стосуються, в першу чергу, обладнання і використовуваних для обробки і виготовлення
банних меблів матеріалів.

Функціонування лазні має на увазі дію високих температур і вологи, саме тому меблі для
лазні повинні створюватися з екологічно чистих стійких матеріалів, найпопулярнішим з
яких є, безумовно, дерево.       До найбільш часто використовуваних сортів деревини
належать сосна, дуб, береза, липа. Дерев'яні меблі для лазні повинні вироблятися з
урахуванням специфіки приміщення, що обставляється, і бути стійкою до дії термічних,
механічних і хімічних чинників. В основному, це досягається за рахунок обробки дерева
спеціальними розчинами і речовинами, що дозволяють підвищити ступінь захищеності
поверхонь від передчасного руйнування, розтріскування, деформації.

Традиційні меблі для лазні включають такі елементи, як: лави, лавки, підставки, столи,
стільці, вішалки, шезлонги, табурети. Крім того, в оформленні інтер'єру лазні часто
використовуються різні декоративні елементи.

Оскільки лазня виконує не тільки оздоровчі функції, але і служить для отримання заряду
позитивної енергії, атмосфера, що створюється за допомогою банного інтер'єру, повинна
повністю відповідати цій меті. Одним з перевірених способів створення такої атмосфери
є використання так званого староруського або сільського стилів для оформлення
інтер'єру лазні.

Вказані стилі отримують своє втілення не тільки у формах пропонованих елементів
меблювання, але і в самій обробці деревини, використовуваної для їх виготовлення.
Застосування ефекту постареного дерева якнайкраще відповідає завданням банного
інтер'єру - оточити відвідувачів лазні комфортом і красою в гармонійно організованому
приміщенні. Простота ліній поєднується в постарених меблях з вишуканими старовинними
декоративними елементами (різьблення по дереву), надійність і довговічність
досягаються за рахунок обробки деревних поверхонь спеціальними способами, що
підвищують стійкість деревини. Крім того, окремі технології постаріння дерева
дозволяють утілювати в меблях найбільш незвичайні колірні рішення, а також майстерно
підкреслювати рельєфність деревної кори, надавати їй «казкового» вигляду.

Відвідати лазню, оформлену в такому стилі, буде, поза сумнівом, приємно і цінителям
народної культури, і просто любителям комфортного відпочинку, і тим, хто з особливою
увагою ставиться до свого здоров'я - адже банні меблі, виконані з постареної деревини,
створюють екологічну, затишну і вишукану атмосферу.
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