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Sztuka kamuflażu
TRUDNO UWIERZYĆ, ŻE TAK NIEDUŻE POMIESZCZENIE UDAŁO SIĘ NIE TYLKO WYPOSAŻYĆ W PODSTAWOWE

URZĄDZENIA SANITARNE, ALE TAKŻE WYGOSPODAROWAĆ TUTAJ SPORĄ POWIERZCHNIĘ
PRZECHOWYWANIA ORAZ ZAPLANOWAĆ SCHOWKI, O KTÓRYCH WIEDZĄ TYLKO WTAJEMNICZENI.

Łazienkowe sekrety
Okazuje się, że w łazience jest sporo do ukrycia... Nie tylko
kosmetyki czy detergenty, ale także elementy instalacji
albo pralkę lepiej schować w zabudowie. Aby łazienka
zachowała nienaganny wygląd, warto
uwzględnić w projekcie pojemne wnęki,
pomysłowe schowki lub eleganckie komody.
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MIESZKANIE W KRAKOWSKIEJ KAMIENICY to week -
endowy dom dla mieszkającej na co dzień za granicą
rodziny. Łazienka nie przechodzi zatem codziennego
testu porannej sprawności, ale mimo to jest w pełni
funkcjonalna, a przy tym zachowuje reprezentacyjny
charakter. Urządzenia takie jak bojler czy pralka,
w które wyposażona jest łazienka, pozostają niewi-
doczne. Nietypowy i na pozór tylko niekorzystny
układ pomieszczenia, to efekt przebudowy mieszkania
i wyburzenia wszystkich ścian działowych. Zabieg
ten miał na celu zwiększenie powierzchni pokoju
dziennego i kuchni. W rezultacie ściana dzieląca
kuchnię i łazienkę została wzniesiona w miejscu po-

zwalającym na stworzenie dodatkowej powierzchni
przechowywania (od strony kuchni) oraz wykonanie
funkcjonalnych wnęk (od strony łazienki). 

Na prawo od wejścia, w pierwszej wnęce, została
umieszczona umywalka oraz szafka umywalkowa.
Ponad umywalką, na wprost i po lewej stronie,
znalazły się lustra, które dodatkowo powiększają
wnętrze. Kolejna wnęka pełni funkcję kabiny
prysznicowej bez tradycyjnego brodzika. Wnęka
prysznicowa została przesłonięta drzwiami, a odpływ
zamontowany w posadzce. Końcowy fragment
ściany wykorzystano do zamontowania grzejnika
łazienkowego, natomiast przestrzeń powyżej

Umywalka nablatowa
„Quattro” marki Koło efek-
townie prezentuje się na tle
ciemnej okładziny ceramicz-
nej i brązowego blatu szafki
umywalkowej, wykonanej
z lakierowanego MDF-u. Ba-
teria umywalkowa to model
„Metris S” marki Hansgrohe.

We wnęce nad grzejnikiem
ukryty jest bojler. Znaczna
wysokość pomieszczenia
umożliwiła obniżenie frag-
mentu sufitu. W tak powsta-
łej niszy umieszczono świet-
lówki – źródło dekoracyjne-
go światła.
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grzejnika została pomysłowo zaaranżowana jako
schowek, w którym ukryty jest bojler. Wykończenie
frontu z płyty MDF płytkami gresowymi skutecznie
kamufluje drzwiczki i sprawia, że o schowku na
bojler widzą tylko mieszkańcy. 

Ostatnia wnęka – w końcu pomieszczenia –
mieści pojemną szafkę na pralkę oraz pozostałe
łazienkowe niezbędniki: ręczniki, środki higieniczne,
detergenty. Ponieważ zabudowa w tym miejscu
na mniejszą głębokość, na przeciwległej ścianie
zamontowano sedes. Zróżnicowanie stref pod
względem funkcjonalnym podkreśla zastosowanie

dwóch rodzajów materiałów wykończeniowych.
Ścianę urozmaiconą wnękami pokryto płytkami
gresowymi w kolorze brązowym o oryginalnej,
rdzawej powierzchni imitującej metal. 

Dla przeciwwagi, ściana vis-à-vis z długim re-
lingiem, zakończonym uchwytem na papier, wy-
kończona została farbą łazienkową w kolorze beż-
owym. Do odcienia ściany dobrano podłogowe
płytki gresowe. ■
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AUTORKA PROJEKTU: ARCH. WNĘTRZ OLA WOŁCZYK 

POWIERZCHNIA: OK. 7 M2

Komfort kąpieli pod pryszni-

cem zapewnia zestaw natry-
skowy „Raindance”, wybra-

ny z oferty firmy Hansgrohe.

Jasny kolor okładziny pod-
łogowej i farby ściennej
podkreśla urodę brązowych

płytek gresowych o nieco-

dziennej, rdzawej powierzch-

ni z metalicznym połyskiem

(Imola Ceramica).
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