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natrysk bez tradycyjnego brodzika

TA PRZEZNACZONA DLA CA¸EJ rodziny
∏azienka to prawdziwy salon kàpielowy. Jest
niezwykle wygodny, elegancki, a jednocze-
Ênie oszcz´dny w formie i geometryczny.
W∏aÊcicielom zale˝a∏o, aby aran˝acja spra-
wia∏a wra˝enie jak najbardziej naturalnej
i przejrzystej. Stàd dominujàca tu delikatna
szaroÊç p∏ytek i biel urzàdzeƒ sanitarnych
ocieplona elementami z drewna. 

Kabina prysznicowa zajmuje utworzonà
w tym celu wn´k´ naprzeciw wejÊcia do
∏azienki. Zamykajà jà transparentne szklane
drzwi, a tradycyjny brodzik zastàpi∏o ledwie
dostrzegalne obni˝enie pod∏ogi. To wyraêny
uk∏on w stron´ minimalizmu, prostoty i czy-
stoÊci form. Niekwestionowanà królowà tej
∏azienki jest jednak wanna. Sama w sobie
doÊç zwyczajna, zyska∏a rang´ dzi´ki >

Okràg∏a misa umy-
walki w po∏owie
wsuni´ta jest w sto-
sunkowo szeroki
i d∏ugi blat. Ogromne
lustro nad nià uprze-
strzennia wn´trze.

Du˝e okno w ∏azien-
ce mo˝na przys∏oniç
rzymskà roletà, albo
cieszyç si´ promienia-
mi s∏oƒca ogarniajà-
cymi stref´ kàpielowà.

Podwieszane sedes
i bidet umieszczono
vis-∫-vis umywalki.
Nad nimi ciàgnie si´
podÊwietlona, dekora-
cyjna wn´ka.

MODA MA TO DO SIEBIE, ˚E PRZEMIJA. TAKI JEJ UROK. MO˚NA SI¢ Z TYM

POGODZIå, ALBO WYBRAå COÂ, CO NIE MA SZANS STAå SI¢ PASSÉ. NATURALNOÂå,

PROSTOTA I SZLACHETNE MATERIA¸Y ZAWSZE STOJÑ PONAD TRENDAMI.

Kàpiel Kleopatry
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Priorytety i wybory
W ∏azience pojawiajà si´ trzy

rodzaje p∏ytek ceramicznych,

wszystkie majà 30x60 cm i po-

chodzà z oferty firmy Imola.

Ró˝ni je barwa i wykoƒczenie

powierzchni. P∏ytki Êcienne sà

jasnoszare i delikatnie faktu-

rowane, pod∏ogowe charakte-

ryzuje wyraêna chropowatoÊç,

wn´trze kabiny prysznicowej

natomiast wy∏o˝one jest

polerowanymi grafitowymi

kaflami. Taki wybór to ch´ç

wprowadzenia pewnej ró˝no-

rodnoÊci, ale bez burzenia

– absolutnie tutaj prioryteto-

wego – wra˝enia harmonii

i naturalnoÊci.
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wi´cej wn´trz: 

PodÊwietlone wn´ki
w Êcianie, podobnie
jak podest wokó∏ wan-
ny zosta∏y wykoƒczone
drewnem merbau.
Uwag´ przyciàga orygi-
nalna bateria wannowa.

Kabina prysznicowa
to pierwszy element
na którym zatrzymuje
si´ wzrok po otwarciu
drzwi do ∏azienki. Nie
dziwi wi´c jej atrakcyj-
na oprawa. 

> niezwyk∏ej obudowie. Gospodarze ma-
rzyli o wannie wpuszczonej w pod∏og´. Pro-
jektanci zaproponowali rozwiàzanie mniej
k∏opotliwe pod wzgl´dem wykonawczym,
a jednoczeÊnie równie efektowne. Wanna
zosta∏a umieszczona na obszernym podeÊcie
pod oknem, a prowadzà do niej charaktery-
styczne schodki. Wokó∏ misy powsta∏ szeroki
blat, przydatny do od∏o˝enia kàpielowych ak-
cesoriów, ale przede wszystkim b´dàcy pi´k-
nà ramà kompozycyjnà. Merbau – egzotycz-
ne drewno, z którego jest wykonany – dzi´ki
swojej ciemnej barwie pe∏ni wa˝nà rol´ kon-
trastowego komponentu aran˝acji. Pojawia
si´ tak˝e w dekoracyjnych wn´kach, jakie
zdobià jednà ze Êcian oraz – zupe∏nie nietypo-
wo – jako pasek wprawiony pomi´dzy p∏ytki
na pod∏odze. 

Âciany w tej przestronnej ∏azience tylko
cz´Êciowo pokrywajà p∏ytki ceramiczne. Po-
zosta∏e fragmenty pomalowane zosta∏y na ko-
lor o kilka tonów ciemniejszy od barwy p∏y-
tek. To subtelne zestawienie to jeszcze jeden
akcent przesàdzajàcy o naturalnej elegancji te-
go wn´trza. Wn´trza tak harmonijnego, ˝e
sprzyjaç by mog∏o nawet… medytacji. (EW)
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