
!ciany i pod"ogi pokry-
waj# polerowane p"ytki
gresowe w kolorze z"a-
manej biel. Proj. arch.
wn!trz Ola Wo"czyk -
-Per"ak. Fot. Bartosz
Jarosz.
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W zaciszu
domowego spa
Wygodna wanna, pachn!ce olejki, nastrojowy blask "wiec …. i to wszystko wcale nie w super
ekskluzywnym spa, a w naszej w#asnej #azience. Niemo$liwe? Jak najbardziej mo$liwe!
Projektanci radz!, jak zmieni% zwyk#! #azienk& w komfortowy salon k!pielowy.

ZEBRA!A: EWA KOZIO!

W KLIMACIE
GLAMOUR
Salon k!pielowy jest du"y
i przestronny (ok. 25 m2)
utrzymany w klimacie glamour.
Na pewno wyró"nia go
ca#o$ciowe przeszklenie w cz%$ci
wanny, które powsta#o dzi%ki
wykorzystaniu ma#o
u"ytkowego balkonu. Tym
sposobem nie tylko zyskali$my
powierzchni%, ale pomieszczenie
zosta#o $wietnie do$wietlone, co
pozwoli#o mu spe#ni& funkcj% nie
tylko k!pielow!, ale równie"
salonu spa i wypoczynkow!.
Wn%trze zosta#o wyposa"one
w wygodny, ró"owy fotel
z podnó"kiem, dwa okr!g#e
lustra w dekoracyjnych ramach
i pi%kne pakowne szafki
wykonane na wysoki po#ysk ze
stali nierdzewnej. Nie zabrak#o
tu oczywi$cie du"ej wanny,
ob#o"onej lustrzan! mozaik!
oraz dwóch umywalek
wyeksponowanych na tle
w#oskich p#ytek. Ca#o$&
uzupe#nia bardzo stylowy,
kryszta#owy "yrandol centralnie
zawieszony w pomieszczeniu. 

PROJ. MA!GORZATA STACHOWIAK

NASTROJOWA PRZESTRZE!
Ten salon k!pielowy powsta# troch% przez przypadek. Architekt
umie$ci# #azienk% w ma#ym pomieszczeniu przy sypialni,
a przestrze', do której wyprowadzili$my funkcj% k!pielow!
by#a…wielkim schowkiem nad gara"em. Idea wyda#a mi si% do$&
zaskakuj!ca, szczególnie "e pierwotna #azienka mia#a ok. 8 m2

i nadawa#a si% idealnie na garderob% przy sypialni. Decyzja zapad#a
szybko i #azienka pow%drowa#a nad gara". Od razu postanowi#am
podzieli& wn%trze na dwie strefy – pralniow! i #azienkow!. Nic nie
straszy bardziej w tzw. salonie k!pielowym ni" pralka i otwarty
pojemnik na brudn! bielizn%. Powierzchnia wn%trza (ok. 24 m2)
pozwala#a na wydzielenie pralni, wi%c schowa#am pralk% za szklan!
matow! $ciank! z przesuwnymi drzwiami. 
Teraz mog#am spokojnie zaj!& si% #azienk!. Postanowi#am rozwi!za&
j! niekonwencjonalnie – zawiesi#am dwie umywalki na
prostopad#o$ciennej bryle wstawionej w przestrze' wn%trza. Na
pierwszy rzut oka nie wida&, "e grafitowy klocek kryje w sobie
prysznic. Wa"nym elementem jest dwuosobowa wanna
o nietypowym, trapezowym kszta#cie. Ca#o$& dope#niaj! ciep#e
w odbiorze (na "yczenie klientów) fornirowane meble. I tym prostym
sposobem, dodaj!c kilka du"ych luster i industrialne o$wietlenie
uzyskali$my przyjemny i przestronny pokój k!pielowy.

ARCH. WN"TRZ OLA 
WO!CZYK -PER!AK

Okr#g"a, du$a wanna, podobnie jak dwie
umywalki, jest w kolorze czarnym. Pod-
"oga wyko%czona zosta"a $ywic# epoksy-
dow#. Proj. Ma"gorzata Stachowiak.
Fot. Tomasz Markowski.



Ogromne, trzymetrowe
lustro, w którym odbija
si! równie" widok na
morze, optycznie po-
wi!ksza przestrze#.
Proj. Lucyna Ko!o-
dziejska, Fabryka
Wn"trz & Projektów.
Fot. Bartosz Jarosz.

Mimo ciemnego koloru
$cian w dzie# %azienka
jest wystarczaj&co jasna,
natomiast w nocy aran-
"acja pozwala uzyska'
intymny nastrój. Proj.
arch. wn"trz Dominik
Respondek, Otwarte
Studio Sztuka. Fot.
Bartosz Jarosz.
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WRZOS W ROLI G!ÓWNEJ,
Nastrój wn!trza zdominowa"y p"ytki #cienne w kolorze wrzosowym wybrane
przez inwestora. To w"a#nie one narzuci"y dalsze wykorzystanie podobnej
palety barw. Wanna z masa$em, osadzona w sarkofagu z mozaiki SICIS
z fioletowego, opalizuj%cego szk"a, stanowi g"ówn% zalet! "azienki. W"a#ciciel –
sportowiec  – ch!tnie u$ywa jej do relaksu po wyczerpuj%cych treningach. Na
#cianach malowanych intensywnym fioletem swoje miejsce znalaz"y portrety
gospodarzy domu. Specjalnie do tego wn!trza, na zamówienie, namalowa"a je
Anna Pietrzak (ASP Kraków). Kontakt z pod"o$em umila dywan. W wydzielonej
cz!#ci znajduje si! bidet i miska ust!powa, obok du$a szafa. Zmie#ci"y si! tu
tak$e dwie umywalki nablatowe w kszta"cie misek, a spory blat pozwala na ich
wygodne u$ytkowanie. Zastosowanie du$ego lustra, wype"niaj%cego po"ow!
#ciany, optycznie powi!kszy"o pokój k%pielowy. Szeroka obudowa wanny
pozwala ustawi& na niej kieliszek i butelk! wina, #wiece … wszystko to
po"%czone z nastrojow% muzyk% i relaksem w wannie z masa$em czyni z tego
pomieszczenia prawdziwy salon k%pielowy.

ARCH. WN!TRZ DOMINIK RESPONDEK

Z TOSKANI" W TLE
'azienka zosta"a powi!kszona kosztem sypialni.
Inwestorom zale$a"o, aby poza w.c. i umywalk%
zmie#ci"a si! w niej równie$ du$a wanna oraz bidet.
I tak niewielka przestrze( zyska"a nowy wyraz
i funkcj!. Teraz pe"ni rol! salonu k%pielowego,
w którym relaks jest prawdziw% przyjemno#ci%.
)ciany i pod"ogi wyko(czone zosta"y p"ytkami
gresowymi hiszpa(skiej firmy Casalgrande Padana
o du$ym, nietypowym formacie 45x90 cm. Materia"
twardy, ale w niesamowitym formacie i pi!knym
kolorze. Fototapeta przedstawiaj%ca morskie
wybrze$e Toskanii, któr% wyko(czona zosta"a jedna
ze #cian, ociepla nieco surowe wn!trze i podkre#la
jego wyj%tkowy charakter. Wydruk wykonany zosta"
na specjalnej folii i p"ycie laminowanej, dzi!ki
czemu jest odporny na dzia"anie wody i mo$e by&
stosowany w pomieszczeniach mokrych. We
wn!trzu zastosowano te$ o#wietlenie w postaci
pasków LED. S% one wbudowane w dó" szafki
"azienkowej nad w.c. i bidetem tak, aby przyjemnie
o#wietli& pó"k! z kosmetykami.

PROJ. LUCYNA KO"ODZIEJSKA
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ANGIELSKI SZYK
Przestronny i jasny salon k!pielowy (ok. 25 m2) zosta" zaprojektowany w stylu angielskim, z domieszk! elementów rustykalnych. Jest
elegancki, prosty, ale z oryginalnymi rozwi!zaniami. Centralny punkt wn#trza to wolno stoj!ca wanna na srebrnych nó$kach, b#d!ca
kwintesencj! angielskiego stylu. Ustawione tu$ obok, wprost na pod"odze, du$e lustro w rze%bionej ramie, tworzy niecodzienny nastrój.
Pe"ni te$ rol# bardziej praktyczn!. Subtelnie i elegancko pozwoli"o zamaskowa& skos sufitu. Cz#'& 'cian dekoruje tapeta, a kabin#
prysznicow! przecina dooko"a pod'wietlona wn#kowa pó"ka. Pod"oga wyko(czona jest drewnem teakowym, tworz!cym idealnie
zgrany duet z trawertynow! mozaik!. Reszta wn#trza utrzymana jest w odcieniach z"amanej bieli z dodatkiem satynowego szk"a
i luster. Jedyny mocniejszy akcent to okno w ciemnobr!zowych ramach, ozdobione zas"on!. Prawdziw! ozdob! s! tu jednak kute lampy
i $yrandol, który z powodzenie móg"by zawisn!& w eleganckim salonie.ARCH. MACIEJ BO!TRUCZYK, 

PROJEKT MB

PE!NA NIESPODZIANEK
)azienka ma charakter nie salonu, a raczej saloniku k!pielowego. To zaledwie ok. 15 -16
m2. Urz!dzona jest bardzo bogato i z przepychem. Cho& obfituje w zró$nicowane detale,
ma wyra%n!, uporz!dkowan! kompozycj#, z biegn!c! 'rodkiem osi!. Najwa$niejszym
elementem jest tu wanna wyposa$ona w rozbudowany system hydromasa$u oraz
telewizor, otoczony 'wiat"ami, który zawis" na ciemnej, surowej 'cianie. Sufit wyko(czony
czarnym barizolem z punktami ledowymi, zapewnia efekt rozgwie$d$onego nieba. Lustra,
które otaczaj! w niemal kapry'ny sposób ca"! przestrze(, najbardziej podwajaj! j!
w strefie umywalek. Szafki ukryte w 'cianach (ich obecno'& zdradza jedynie 'wiat"o spoza
satynowego szk"a) to miejsce na r#czniki i szlafroki. Sedes i bidet zosta"y schowane za
'cian! z okr!g"ym lustrem. Nie wida& ich z perspektywy "azienki. W tej cz#'ci 'wiat"o
zamiast z sufitu wyp"ywa spod szklanej pod"ogi: na specjalnej aluminiowej konstrukcji
u"o$ono satynow! pleksi, a pod ni! – 'wietlówki.

ARCH. LILIANA MASEWICZ -KOWALSKA

Wn!trze powi!ksza ogromne lustro
oraz barizol, którym wyko"czony jest
sufit. Proj. arch. Liliana Masewicz -
-Kowalska, Everest Design Autorskie
Studio Wn!trz i Architektury. 
Fot. Monika Filipuk-Oba"ek.

Wn!trze jest widne
i pe#ne $wiat#a. To za-
s#uga zarówno jasnej ko-
lorystyki, jak równie%
okna. Proj. arch. Maciej
Bo"truczyk, Projekt MB.
Fot. Monika Filipiuk-
-Oba"ek.


