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Kabina prysznicowa to najciekawszy element tej !a-
zienki. Powsta!a w najwy"szej jej cz#$ci. Na jej ze-

wn#trznych $cianach umieszczono umywalki,
a ca!% szeroko$& $cian zajmuj% lustra.

Ta !azienka to nowoczesne wn"t-
rze, utrzymane g!ównie w stonowa-
nej i !agodnej kolorystyce z!amanej
bieli, ocieplone drewnem – forni-
rem w kolorze orzecha pokrywaj#-
cym zabudow" meblow# i obudow"
wanny. Harmonia ta stanowi do-
skona!e t!o dla ekspozycji prawdzi-
wego clou tej !azienki – kabiny
prysznicowej. 
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– Poddasze, na którym
obecnie znajduje si! "a-
zienka chyba nie by"o ory-
ginalnie przeznaczone na
"azienk!?

Arch. wn!trz Ola Wo"czyk-
Per"ak: Pierwotnie znajdo-

wa"o si! tu pomieszczenie gospodarcze – schowek
nad gara#em, a jedyna "azienka w tym domu, w
którym obecnie mieszkaj$ cztery osoby, mie%ci"a
si! na zaledwie 6 m2. Inwestorzy stwierdzili wi!c,
#e lepiej b!dzie na potrzeby "azienki przystosowa&
w"a%nie to pomieszczenie. Jest ono na tyle prze-
stronne, #e mog"am podzieli& je na dwie cz!%ci –
w pierwszej zaprojektowa"am przestronny pokój
k$pielowy o powierzchni 15 m2, a w drugiej zna-
laz"a si! pralnia i suszarnia, do której prowadz$
szklane drzwi. 

– Uwag! w tej "azience zdecydowanie przyci#ga
bry"a kabiny prysznicowej znajduj#ca si! w naj-
wy$szej cz!%ci "azienki. Sk#d pomys", by stref!
natryskow# wydzieli& w"a%nie w ten sposób?

Projektuj$c t! "azienk! chcia"am stworzy& pokój
k$pielowy, uzyska& wra#enie zakamarkowo%ci.
Nie chcia"am po prostu oblepi& %cian ró#nymi
urz$dzeniami – tak by"oby najpro%ciej, tego typu
rozwi$zania mo#na wprowadza& nie korzystaj$c
z pomocy architekta.

– Dlatego te$ umie%ci"a Pani umywalki na
zewn!trznych %canach kabiny?

Tak. Mog"am je zaprojektowa& na %cianie znaj-
duj$cej si! naprzeciwko wej%cia, ale wybra"am inne
rozwi$zanie. Moim zdaniem jest zdecydowanie
ciekawsze, a tak#e funkcjonalne. Dzi!ki takiemu
rozmieszczeniu umywalek wygodniejsze staje si!
ich wspólne u#ytkowanie, które dodatkowo u"at-
wia umieszczenie baterii umywalkowych po prze-
ciwnych stronach.

– Kabina prysznicowa sprawia wra$enie jakie-
go% futurystycznego, industrialnego obiektu
techno. Du$o si! tu dzieje – s# dwie umywalki,
jest tu wiele po"yskliwych elementów –
powierzchnie p"ytek, chromowane akcesoria
i armatura, halogeny, lustra zajmuj#ce ca"# sze-
roko%& %cian kabiny.

Lubi! kontrasty. Ta konstrukcja mia"a dynamizo-
wa& to wn!trze. Dlatego te# na przyk"ad do wyko'-
czenia kabiny u#y"am p"ytek ceramicznych w kolo-
rze kontrastuj$cym z kolorem dominuj$cym we
wn!trzu, czyli ze z"aman$ biel$ – p"ytki gresowe w"a%-
nie w tym kolorze pokrywaj$ powierzchnie pozos-
ta"ych %cian i pod"ogi. Rzeczywi%cie odnosz$c si! do
niej mo#na u#y& sformu"owania „techno”, tylko
jest to jednak techno troch! „udomowione” – zgod-
nie z pro%b$ inwestorów "azienka mia"a by& spokojna,
zaprojektowana bez awangardowych szale'stw.
I taka w"a%nie jest, a kabina sprawia, #e to wn!trze
pozbawione jest monotonii.

– Tak jak ju$ Pani wspomnia"a, poza kabin#
prysznicow#, wn!trze wydaje si! by& spokojne
i „wywa$one”. 

Ta "azienka mia"a by& nowoczesna, ale jedno-
cze%nie ciep"a. Kabina prysznicowa nada"a temu
nowoczesnego sznytu, a takie elementy jak for-
nirowane zabudowy meblowe znajduj$ce si! przy
%ciance z sedesem oraz bidetem, a tak#e obudowa
wanny przestrze' t! ocieplaj$. 

– A dlaczego zdecydowa"a si! Pani na umiesz-
czenie %cianki z sanitariatami w"a%nie w tym
miejscu – pod oknem? Wydaje si! by& idealne
na wann!.

Aran#uj$c przestrze' w ten sposób uzyska"am
mo#liwo%& stworzenia zabudowy meblowej s"u-
#$cej przechowywaniu ró#nych rzeczy. W tym
domu potrzebna by"a powierzchnia magazynowa.
Gdybym t! zabudow! zaplanowa"a w miejscu,
w którym znajduje si! wanna, nie by"o by tam tyle
miejsca na szafki. Poza tym wanna wpisuje si!
w tym miejscu idealnie komunikacyjnie, a sani-
tariaty nie rzucaj$ si! w oczy po wej%ciu do
"azienki.
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Wyposa!enie i materia"y:
ceramika – „Verso”, prod. Catalano
baterie umywalkowe – „Metris S”, prod. Hansgrohe
akcesoria !azienkowe – „Boston” marki Tiger
wanna – „Paiova”, prod. Duravit

W najni#szej cz$%ci pomieszczenia – tu# pod oknem 
dachowym umieszczona zosta&a %cianka z podtynkow'

misk' w.c. oraz bidetem. S'siaduje z nimi pojemna zabu-
dowa meblowa wyko(czona fornirem w kolorze orzecha.

Kabin$ wykonano w wersji bezbrodzikowej. Kolor p&ytek 
ceramicznych, którymi jest wy&o#ona kontrastuje 

z barw' ok&adziny pozosta&ych %cian i pod&ogi. 
Najciekawszym elementem tej &azienki jest 

umieszczenie umywalek na zewn$trznych 
%cianach kabiny.


