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Een eigen wellnesstempel stond al lang op het  persoonlijke verlanglijstje
van Sabine en Gisbert Dorner. De eigenaars van een sanitair bedrijf in
Oberteuringen aan het Bodenmeer droomden van een privé wellnessbereik
met whirlpool, stoombad, eilanden van rust en zicht op de tuin, waar reeds
een zwembad in Italiaanse stijl aanwezig was. In 2006 was het zover. 
Op een onbenutte strook groen achter de garage werd de wellness-
aanbouw met apart ingangsbereik gebouwd.



Toen Sabine Dorner een 
fabrikant zocht waarmee de
ideeën voor de vormgeving
van de opdrachtgever 1:1 
konden gerealiseerd worden,
werd haar LUX ELEMENTS
aanbevolen en ze nam contact
op met Klaus Hartl, verkoop-
directeur zuid:  „Er werden
enkel bedrijven geselecteerd die
een speciale vakkundigheid te

zien gaven. Het object moest
iets bijzonders zijn waarbij de
kosten desondanks binnen de
perken blijven.“

Op 50 m2 in totaal werden
een grote regendouche, een 
individueel stoombad, uitgerust
voor het gebruik van geurolie,
infraroodcabine en whirlpool
geïnstalleerd, het geheel royaal

gecombineerd met comfortabele
ligvlakken en zitbanken, open
haard, vensters die men kan
laten zakken en een verborgen
spiegeltelevisie. Edele stoffen
en comfortabele kussens 
zorgen voor een behaaglijke
atmosfeer. 

INDIVIDUELE PLANNING 
1:1 OMGEZET

LUX ELEMENTS produceert
polystyreen hardschuim van 
eigen fabrikaat en is ge-
specialiseerd in de verdere 
verwerking tot producten voor
de sanitaire, bouw- en wellness-
markt. Het geëxpandeerde
schuim (EPS) is ideaal voor de
ondergrond in vochtige ruimtes,
aangezien de vochtresistente
polystyreenkern niet opzwelt
door natheid en duurzaam vorm-
stabiel is. Het basismateriaal
vormt de grondslag voor het
gepatenteerde bouwpaneel
LUX ELEMENTS®-ELEMENT dat
aan beide kanten is voorzien
van een mortellaag gewapend
met glasvezelweefsel. Het is
leverbaar in elf dikten en twee

� De privé wellnessoase na de oplevering: ronde douche, eilanden van rust en stoombad werden individueel uitgevoerd met 
dragende hardschuimelementen van LUX ELEMENTS.

HANDELSMERK INDIVIDUELE
VORMGEVING

www.luxelements.com
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� Aanzicht tijdens de verwerking.

lengten en direct na de montage
klaar om te betegelen. De 
dragende hardschuimelementen,

die niet schadelijk zijn voor 
het milieu, kunnen universeel
in de droogbouw worden



In het ruimteconcept van de
familie Dorner krijgt licht een
essentiële vormgevingsfunctie.
Aan de lichtinstallaties werd
bijzondere aandacht besteed.
Boven de whirlpool en in het
stoombad schitteren sterrenhemels
van Swarovski en ook in de
andere bereiken werden dure
verlichtingselementen gemonteerd.
Zelfs in het douchebakelement
uit hardschuim van de ronde
douche TUB-RD werden vier ver-
lichtingsarmaturen geïntegreerd.
Dit kon probleemloos worden
gerealiseerd omwille van de
gemakkelijke bewerkbaarheid
van het materiaal en
de technische ondersteuning
door de medewerkers van
LUX ELEMENTS. De vorm van
de armaturen werd precies
passend uitgesneden en de
lichtelementen werden tussen
onderbouwelement en douche-
bakelement uit hardschuim
gemonteerd. De flexibiliteit van
de dragende hardschuim-
elementen staat garant voor
een bijna onbegrensde vrijheid
qua vormgeving. 

LICHTINSTALLATIE 
IN DE DOUCHE
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Het oppervlaktedesign kan
voor alle dragende hardschuim-
elementen vrij worden gekozen.
Tegels, mozaïeken, natuursteen
of ook, zoals in dit voorbeeld,
een vormgeving met kleurige
muurschilderingen wordt alleen
aan de persoonlijke smaak
overgelaten. In het privébereik,
dat uitsluitend op blote voeten
mag worden gebruikt en waar
geen extreme puntbelastingen
voorkomen, kwam zelfs kleine
mozaïek van het formaat 20 x
20 mm in aanmerking. 

Aanvankelijk uitsluitend voor
privégebruik voorzien, gebruiken
Sabine en Gisbert Dorner hun
toevluchtsoord ook als referentie
voor klanten van hun sanitair
bedrijf. Aangezien de aan-
bouw goed afgeschermd is van
de rest  van het huis en door

KLANTENREFERENTIE
IN EIGEN ZAAK

een geluidisoleerde deur van
de woonkamer gescheiden is,
bestaat zelfs de mogelijkheid
de inrichting uit te proberen.
„Deze wellnessoase is onze
privédroom, nochtans biedt ze
voor onze zaak een nieuwe
mogelijkheid om praktisch te
tonen hoe wij plannen, advies
geven, vormgeven en hoe wij
met uiteenlopende materialen
werken“, verklaart Gisbert
Dorner. Het concept komt 
op. Delen van het wellness-
landschap werden reeds 
individueel geïntegreerd bij 
enthousiaste klanten.

De opdrachtgever was zo
tevreden met materiaal en 
afhandeling dat er naar 
aanleiding van de goede 
ervaringen een verdere samen-
werking als partners werd

� Detailaanzicht zitbank: Gebogen vormen
kunnen probleemloos worden uitgevoerd
met de vochtresistente dragende hard-
schuimelementen. 

� In het douchebakelement uit hardschuim van de ronde douche TUB-RD werden vier
verlichtingsarmaturen geïntegreerd. De vorm van de armaturen werd precies 
passend uitgesneden en de lichtelementen werden tussen onderbouwelement en
douchebakelement uit hardschuim  gemonteerd. 

De veelvoudige systeembouw-
pakketten, waartoe ook de
ronde douche behoort, bestaan
uit afzonderlijke segmenten die
slechts een gering gewicht
bezitten. Deze lichtgewichten
kunnen gemakkelijk worden
getransporteerd en snel ver-
werkt. Ze worden ter plaatse in
elkaar gezet, gelijmd en aan

de naden van de elementen
gewapend. De standaard-
elementen worden aangevuld
door projectspecifiek maatwerk.
Zo werden in Oberteuringen
het gebogen stoombad evenals
de halfronde eilanden van rust
volgens plan in de ruimte 
ingepast.

gewenst. Er zijn reeds 
aansluitende orders in het
kader van de badplanningen

ingezet en worden aangevuld
door een grote variëteit aan
geprefabriceerde systeem-
bouwpakketten. Individuele
vormgevingen kunnen voor
elke grootte van ruimte worden
gerealiseerd door maatwerk.
Onder de benaming CONCEPT
brengt LUX ELEMENTS een
eigen productlijn voor speciale
vervaardigingen en gebogen
vormen.  

van Dorner GmbH aan 
LUX ELEMENTS gevolgd. 

� Pure ontspanning onder de sterrenhemel: In het ruimteconcept van de familie Dorner 
krijgen lichtelementen een essentiële vomgevingsfunctie.
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PROJECTGEGEVENS:
Voorwerp:

Wellnessaanbouw, 
privéwoning, Oberteuringen

Opdrachtgever:

Sabine en Gisbert Dorner
(privé)

Planning:

Dorner GmbH 
Lerchenstrasse 12
88094 Oberteuringen/
Bitzenhofen
(ontwerp + vormgeving)

Fabrikant:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 2171/72 12-0 · Fax: +49 (0)21 71/72 12-40
info@luxelements.de · www.luxelements.com

Ingezette producten:

LUX ELEMENTS®-ELEMENT
LUX ELEMENTS®-TUB-RD
Ronde douche
LUX ELEMENTS®-CONCEPT:
Stoombad, zitbanken, rond-
bogen, muurbekledingen, 
Individuele bouwelementen
zoals whirlpoolbekleding,
vormgeving van plafond en
muren incl. fittings 

Beeldmateriaal:
Dorner/LUX ELEMENTS

� Esthetische oppervlakken naar eigen
smaak: Dragende hardschuimelemten 
zijn open voor uiteenlopende 
bekledingen zoals tegels, mozaïeken
of natuurstenen.

Verdere informaties ...
... i.v.m. het gebruik van dragende hardschuimelementen vindt U in het internet onder www.luxelements.com

Heeft u interesse in onze producten?
Vraag nog meer documentatie aan!

� PRIJSLIJST: ___ stuks

� ADVISERING:

� ELEMENT – de universele bouwplaat � FLOOR – de bouwplaat voor binnenvloeren � TEC – buisbekleding
� TOP – muurbekleding � TUB – douchebakken & toebehoren � TUB – douche-installaties (bouwsets)

FIRMA

CONTACTPERSOON

STRAAT

POSTCODE/PLAATS

TELEFOON

TELEFAX

E-MAIL

BRANCHE: � Architect � Tegelhandel � Vloerlegger � Handel in bouwmaterialen
� Sanitair � Badkamerdesign � Installateur � Andere

Fax-bestelformulier – Bestel verdere informatie:
(het aantal opgeven en de gewenste taal aankruisen!)

D F NL GB I

� PROGRAMMA: ___ stuks D F NL GB I S N

� BADKAMERINRICHTING: ___ stuks D F NL GB DK N E

� DE BASIS: ___ stuks D F NL GB

�� ja, ik heb interesse in advisering, bel mij eens op AUB.

� FLYER PRODUCTGROEPEN: ___ stuks D
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LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

NL

Servicekantoor voor Nederland:
D. v. Mourik
GSM +31 (0) 65 14 72 77 1
Fax +31 (0) 26 47 21 92

B

Servicekantoor voor België:
Antoine Cools
GSM +32 (0) 49 52 31 42 2
Fax +32 (0) 34 88 32 35

INVULLEN & FAXEN NAAR

BELGIË +32 (0) 34 88 32 35

NEDERLAND +31 (0) 26 - 4 72 19 68


