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fot. Herbeæ

luksus

dla k a¿dego

planujemy ³azienkê
Minê³y czasy wstydliwie ukrywanego „zaplecza sanitarnego”,
pe³nego spranych rêczników, wieñców papieru toaletowego
i susz¹cej siê na kaloryferze bielizny. Dziœ ³azienka nie ma prawa
nas zawstydzaæ; ma byæ stref¹ pielêgnacji i relaksu – komfortow¹,
ergonomiczn¹ i niezawodn¹. I jeszcze przyczynek dla ambitnych:
mo¿e byæ projekcj¹ naszych wyobra¿eñ o piêknie.
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Idealna
³azienka
KROK P O K ROKU

To wykonalne; ³azienka zaaran¿owana przez
amatora te¿ mo¿e byæ efektowna i komfortowa. Najwa¿niejsza jest kolejnoœæ dzia³añ.

PRACA
U PODSTAW
Istotne decyzje, zwi¹zane z projektowaniem
³azienek, mo¿na podj¹æ ju¿ na etapie budowy
domu. To wtedy najlepiej zastanowiæ siê, ilu
pomieszczeñ sanitarnych potrzebuje nasza
rodzina, a tak¿e – jakie maj¹ spe³niaæ funkcje.
Przyjrzyjmy siê projektowi: byæ mo¿e zamiast
du¿ego salonu k¹pielowego na piêtrze bardziej przydadz¹ siê dwie ³azienki – ma³e, ale
komfortowo wyposa¿one. W trakcie budowy
³atwo takiego podzia³u dokonaæ; pion wodny
i kanalizacyjny mo¿na zmodyfikowaæ. Z du¿ej
³azienki mo¿emy te¿ wydzieliæ pralniê – taki
rozdzia³ funkcji sprzyja wygodzie. Jeœli w domu przewidziano tylko jedn¹ ³azienkê, warto
znaleŸæ miejsce na dodatkow¹ mini-toaletê.
Nawet kosztem fragmentu holu, klatki scho-
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Zwykle wszyscy mamy w nich te same urz¹dzenia sanitarne. Ale to w³aœnie ³azienki najbardziej ró¿ni¹ siê od siebie – najdobitniej
manifestuj¹ indywidualnoœæ w³aœcicieli,
w wyrazisty sposób ujawniaj¹c ich gusta
i potrzeby. To w nich mo¿na znaleŸæ najciekawsze i najodwa¿niejsze pomys³y aran¿acyjne. Sprawia to rynek, obfituj¹cy w propozycje i wzory, a tak¿e w materia³y i elementy wyposa¿enia, które pozwalaj¹ zrealizowaæ niemal ka¿d¹ wizjê.
W dodatku zadania higieniczne wspó³czesnej ³azienki uzupe³nia dziœ idea regeneracji
i relaksu – modna, chwytliwa i jak¿e po¿yteczna. Dlatego zaprojektowanie funkcjonalnej, wygodnej i piêknej ³azienki jest powa¿nym wyzwaniem. A przecie¿ w domu
jednorodzinnym najczêœciej s¹ dwie, czasem trzy lub wiêcej – i problemy siê mno¿¹.
Jak podj¹æ siê dzie³a, które nawet fachowcy
oceniaj¹ jako nie³atwe zagadnienie projektowe?

Wielu projektantów przyznaje, ¿e ³azienka
to najbardziej skomplikowane wnêtrze
w budynku; zaprojektowanie idealnej jest
nie lada wyzwaniem. Ale warto próbowaæ
– nagrod¹ mo¿e byæ komfort, poczucie
luksusu i wielka satysfakcja.
• Planowanie zaczynamy nie od wyboru
stylu, ale od okreœlenia liczby funkcji pomieszczenia. Ka¿da funkcja to przecie¿
urz¹dzenie sanitarne lub mebel – zdecydujmy, czego potrzebujemy, a co nie jest
nam niezbêdne. No i… co siê zmieœci.
• Teraz trzeba znaleŸæ dla sprzêtów najw³aœciwsze miejsce. W ma³ej ³azience
nietrudno – jej aran¿acja z regu³y narzuca
siê sama. W du¿ym wnêtrzu trzeba wykazaæ siê wyobraŸni¹. Warto przy tym dzieliæ
i strefowaæ przestrzeñ – takie zabiegi zwykle j¹ porz¹dkuj¹.
• Na tym samym etapie musimy
uwzglêdniæ zasady bezpieczeñstwa
i ograniczenia techniczne. Nie wszystko
mo¿na w ³azience dowolnie przestawiaæ.
• Przychodzi moment na podjêcie decyzji o „efektach specjalnych”. Armatura
podtynkowa (bêdzie wymagaæ ukrycia
w œcianie mieszalnika), baterie z podœwietlanym strumieniem wody (niektóre typy
s¹ zasilane z sieci), a nawet zwyk³a podgrzewana posadzka (pod³ogówka, zw³aszcza wodna, wymaga miejsca) – to szczegó³y, które trzeba przewidzieæ.
• Pora na wybór stylu. Tu najwa¿niejsze
s¹: pod³oga, œciany oraz ceramika sanitarna. Wybieraj¹c je jednoczeœnie, unikniemy stylistycznych dysonansów.
• Wreszcie – baterie. Trafnie dobrane,
mog¹ byæ doskona³ym dope³nieniem
aran¿acji. A jest w czym wybieraæ!
• Na koniec ostatni szlif: meble (jeœli
w ogóle s¹ przewidziane), akcesoria, dodatki. Tu nie warto oszczêdzaæ. W porównaniu do kosztu wyposa¿enia i wykoñczenia ³azienki, wydatki nie bêd¹ znacz¹ce,
a nadmierna oszczêdnoœæ lubi siê mœciæ;
tandetne plastiki popsuj¹ najlepszy efekt
przestrzenny. Licz¹ siê te¿ ozdoby
– obrazki lub zdjêcia, morskie „skamieliny”, piêkna roœlina w donicy… A mo¿e nawet salonowa lampa czy fotel? Co komu
w duszy gra.
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fot. Fakro

fot. Hansgrohe
1

O 1 Ka¿d¹ ³azienkê mo¿na zaprojektowaæ
efektownie. Du¿a i wysoka, hojnie obdarzona naturalnym œwiat³em, obliguje do
szczególnego wysi³ku. Szkoda zmarnowaæ szansê – ona po prostu musi byæ wyj¹tkowa! Zas³uguje na „klejnoty” w postaci
niebanalnego, unikalnego wyposa¿enia,
jak choæby ta widowiskowa wanna. Urz¹dzeñ o tak oryginalnej formie szukajmy
w sklepach i na targach wyposa¿enia
wnêtrz, w internecie, a tak¿e w pismach
wnêtrzarskich. Najpiêkniejsze modele nie
bêd¹ tanie, ale mo¿na je uzupe³niæ niedrogimi w realizacji pomys³ami; kamyki w niszy pod³ogowej, czy tworz¹ce klimat egzotyki roœliny mog¹ stworzyæ – jak tutaj –
wspania³y nastrój. Pomys³ nic nie kosztuje!

O 2 Po pierwsze – efekt! Wanna wpuszczona
w strop czy wbudowana – jak tu – w podest bêdzie niekwestionowan¹ gwiazd¹
ka¿dej ³azienki. Nie potrzebuje ju¿ konkurencji w postaci wzorzystych kafelków czy
dekoracji na œcianach. Dowodem jest to
zdjêcie: aran¿acja surowa i ch³odna, a mimo to wnêtrze robi wra¿enie
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O 3 Tak du¿e pomieszczenie a¿ siê prosi
o podzia³ na strefy. Na pierwszej linii frontu – umywalki, z których korzysta siê naj-
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czêœciej. Za to w dyskretnie os³oniêtej
œciank¹ wannie mo¿na poczuæ siê naprawdê intymnie

dowej czy gabinetu – wszak najgorszy pocz¹tek dnia, to poranny ³azienkowy „korek”. Saunê, zag³êbion¹ w stropie wannê czy wnêkê na
pralkê równie¿ najlepiej planowaæ podczas
projektowania lub budowy domu.
To tak¿e w³aœciwy moment na okreœlenie funkcji pomieszczeñ, czyli – na dobór urz¹dzeñ
sanitarnych. Dotychczasowa praktyka podpowie nam, które z nich i w jakich zestawach
w pe³ni zaspokoj¹ potrzeby rodziny. W ka¿dej
³azience niezbêdne bêd¹ sedes i umywalka.
Wyj¹tkiem mo¿e byæ jedynie ³azienka ma³¿eñska, otwarta na sypialniê – rozwi¹zanie, które
znajduje dziœ wielu zwolenników. Przy takim
uk³adzie pomieszczeñ toaletê, ze wzglêdów
funkcjonalnych i estetycznych, warto „wyprowadziæ” na zewn¹trz.
Podstawowemu zestawowi sanitarnemu mog¹
towarzyszyæ wanna lub natrysk, albo te¿ jedno
i drugie. Kabina prysznicowa przyda siê nawet
zdeklarowanym mi³oœnikom d³ugich k¹pieli –
to doskona³e rozwi¹zanie awaryjne, gdy na
wylegiwanie siê w wannie brakuje czasu. O natrysku powinni pamiêtaæ zw³aszcza w³aœciciele
domów niepod³¹czonych do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej – codzienne korzystanie z wanny mog³oby sprawiæ, ¿e przed bram¹ bêdzie
na okr¹g³o parkowa³ wóz asenizacyjny.
Bidet, który na szczêœcie zadomowi³ siê ju¿
w naszej sanitarnej rzeczywistoœci, warto ustawiæ w ³azience rodzinnej, do której wstêp maj¹ tylko domownicy. Oferowanie go goœciom

mo¿e byæ odebrane jako nietakt; jak wtedy
rozwi¹zaæ problem rêcznika? Podobnie jest
z pisuarem, który z pewnoœci¹ bêdzie stanowiæ zachêtê i u³atwienie przy treningu czystoœci przedszkolaka, ale zamontowany w toalecie goœcinnej, postrzegany jest zwykle jako
nieestetyczny dysonans.

Z KARTK¥
W RÊKU
Czas na decyzjê o wymiarach ³azienkowych
sprzêtów. Umywalka mo¿e mieæ 40, ale
i 140 cm szerokoœci. „Kompaktowa” kabina
prysznicowa zmieœci siê na polu o bokach
70 cm, gdy tymczasem modne kabiny typu
walk-in osi¹gaj¹ nawet 2 m d³ugoœci. Podobnie jest z innymi urz¹dzeniami, dlatego plan
³azienki – gdy ju¿ powstanie – warto zweryfikowaæ. Przyda siê nam w tym celu odbitka rzutu
pomieszczenia z rysunku projektowego, powiêkszona do skali 1: 50 lub jego odrêczny rysunek (tej samej wielkoœci). Do kompletu bêd¹ potrzebne wyciête z tekturki urz¹dzenia sanitarne i meble; wystarcz¹ tu schematyczne
zarysy, wa¿ne jest za to zachowanie skali.
Mo¿na w ten sposób wypróbowaæ kilka rodzajów aran¿acji, sprawdzaj¹c czy np. du¿a
kabina prysznicowa zmieœci siê miêdzy wann¹ a bidetem, a wystaj¹ca umywalka nie zaburzy komunikacji w pomieszczeniu. Zachêcamy do testowania uk³adów nietypowych:
wyspowych i „przyl¹dkowych”. Zaprojektowa-
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fot. Ceramika Parady¿
2

3

Ma³a
doskona³a

c) fot. Villeroy&Boch

d) fot. Villeroy&Boch

e) fot. Villeroy&Boch
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Co zrobiæ, gdy powierzchnia naszej ³azienki oscyluje w okolicy 4 m2? Czy rezygnowaæ z czêœci
funkcji (a wiêc i z wygody) na rzecz wolnej przestrzeni? Nie trzeba. Bogaty rynek wyposa¿enia
oferuje rozwi¹zania, które pozwol¹ pogodziæ jedno z drugim.
• Zamiast du¿ej wanny i kabiny prysznicowej
– wanna niewielka, ale ergonomicznie wyprofilowana (a), wyposa¿ona w sk³adany parawan
nawannowy (im subtelniejszy w formie, tym leb) fot. Artweger
a) fot. Ravak
piej dla ma³ego wnêtrza) (b). Do tego wygodny
uchwyt, pozwalaj¹cy wysoko zawiesiæ r¹czkê
lub du¿e p³ytki gresu, najlepiej w monochromatycznej
prysznica.
gamie jasnych odcieni. Dla wymagaj¹cych – tafle
• Zamiast ozdobnej umywalki na postumencie
hartowanego szk³a.
– umywalka nablatowa lub wpuszczana w blat,
• Du¿e lustro (mo¿e byæ na ca³¹ szerokoœæ œciany)
z pojemn¹ podwieszan¹ szafk¹ i praktycznym
– pomaga przy pielêgnacji i bardzo powiêksza
relingiem na rêcznik (c). Ob³e kszta³ty w cenie!
wnêtrze.
• Zamiast sedesu i bidetu – tzw. WC bidet, czyli miska
• Jak najwiêcej zabudowy „na miarê” – w ma³ym
sedesowa z funkcj¹ mycia. Tañsza wersja to bateria
wnêtrzu funkcjonalny system szafek o stonowanych
bidetowa zainstalowana obok WC (uwaga – oba
frontach bêdzie wygl¹da³ lepiej, ni¿ otwarte pó³ki z têcz¹
warianty wymagaj¹ doprowadzenia ciep³ej wody).
kosmetyków i wacików.
• Zamiast sedesu kompaktowego – podwieszana
• Grzejnik drabinkowy
muszla z zabudowan¹ sp³uczk¹ (d). Zajmie tyle
– mo¿e byæ naro¿ny, ale
samo miejsca, a wprowadzi do wnêtrza ³ad i doda mu
im prostszy tym lepszy.
lekkoœci. Do tego zabudowa utworzy wygodn¹ pó³kê
• Oœwietlenie – punktona kosmetyki. I o ile ³atwiej umyæ pod³ogê!
we, ukryte w zabudowie
• Jeœli na wannê brak miejsca, zast¹pi j¹ kabina
sufitu, a tak¿e we fron– najlepiej parowa z funkcj¹ hydromasa¿u. To zupe³nie
tach szafkek czy pod tainny rodzaj relaksu, ale równie skuteczny sposób na
fl¹ lustra (e); nawet ma³a
regeneracjê.
³azienka musi byæ
• Zamiast wzorzystych p³ytek z paskami dekorów –
precyzyjnie oœwietlona!
powœci¹gliwoœæ form: wielkoformatowe p³yty kamienne

£AZIENKA

wstep_lazienka.qxd

2007-12-09

17:45

Page 16

ne z pomys³em, mog¹ usprawniæ komunikacjê w pomieszczeniu, u³atwiæ dostêp do poszczególnych urz¹dzeñ i… dodaæ ³azience
urody. Koszt prób ¿aden – korzyœci oczywiste.
Jeœli ³azienka usytuowana jest na poddaszu,
nie zapomnijmy o skosach. SprawdŸmy
w projekcie wysokoœæ œcianki kolankowej (od
tego wymiaru trzeba jeszcze odj¹æ gruboœæ
przewidywanych warstw posadzki). Ni¿sza
ni¿ 100 cm, bardzo znacz¹co ograniczy nasz¹ swobodê planowania – nie ustawimy przy
niej sedesu, bidetu ani umywalki. Niepe³nowartoœciow¹ przestrzeñ pod skosami najlepiej zabudowaæ zamykanymi szafkami; taki
³azienkowy zasobnik jest na wagê z³ota.

DU¯Y MERTA¯
– DU¯Y K£OPOT
W ma³ej ³azience umiejscowienie urz¹dzeñ
sanitarnych dyktuj¹ ergonomia i zdrowy rozs¹dek. Du¿e wnêtrze to zupe³nie co innego –
tu nic nie ogranicza wyobraŸni. To oczywiœcie
zaleta, ale tak¿e spore utrudnienie. Projektuj¹c bez „metra¿owego bata”, ³atwo popaœæ
w przesadê, zachwiaæ proporcje elementów
4

fot. Kaldewei

O 4 Kominek w ³azience? Czemu nie, jeœli tylko pomyœlimy o nim odpowiednio wczeœnie.
W takim salonie relaksu mo¿na spêdzaæ d³ugie wieczorne godziny…

O 5 Wnêtrze z pomys³em – dopracowane formalnie i kolorystycznie. Nic dziwnego, skoro zaplanowano je ju¿ na etapie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Tylko tak¹ metod¹ mo¿na
obsadziæ sedes i bidet w roli pierwszoplanowej; odleg³oœæ odp³ywu obu urz¹dzeñ od pionu
kanalizacyjnego nie mo¿e przekraczaæ 1 m! Tu najwyraŸniej góra przysz³a do Mahometa,
czyli pion dostosowa³ siê do sanitariatów

O 6 Kolejny wariant salonu k¹pielowego, tym razem pe³en radosnego œwiat³a – miejsce wymarzone na otrz¹œniêcie siê z resztek snu i porann¹ energetyzuj¹c¹ toaletê

O 7 Graficzna klarownoœæ: rytm okien, podzia³y p³ytek, dyscyplina k¹ta prostego. I szaroœæ
– powœci¹gliwa, ale wyrazista dziêki kontrastowi dwóch odcieni. Tê ³azienkê ociepla drewno,
a o¿ywia – podzia³ przestrzeni na strefy oraz gra œwiat³a s³onecznego na œcianach i pod³odze

czy zagubiæ siê w szczegó³ach, s³owem –
wygenerowaæ chaos. A przecie¿ du¿e pomieszczenie daje nam niepowtarzaln¹ szansê na ³azienkê piêkn¹, luksusow¹, wyj¹tkow¹… Na szczêœcie s¹ na to sposoby.
Po pierwsze, wykorzystajmy okazjê do
stworzenia domowej strefy relaksu. S³u¿y
temu podzia³ ³azienki na czêœci: mokr¹ i such¹. Pierwsza pe³ni podstawowe funkcje
higieniczno-sanitarne (znajd¹ siê w niej sedes, bidet, wanna, prysznic i umywalka).

Druga, to azyl regeneracyjno-pielêgnacyjny
– z miêkkim dywanikiem, le¿ank¹ czy sk³adanym fotelem, „wioœlarzem” lub „rowerkiem” do codziennych æwiczeñ, a nawet
z mini-solarium i saun¹. Warto te¿ zainstalowaæ w niej sprzêt audio – koniecznie z praktyczn¹ zmieniark¹ p³yt, przydatn¹ podczas
k¹pieli czy opalania.
W jaki sposób dzieliæ? Przede wszystkim
– odpowiednio rozmieszczaj¹c sprzêty. Do
strefowania mo¿na te¿ u¿yæ zró¿nicowanych
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6

fot. Sanitec Ko³o

fot. Hansgrohe
5

fot. Villeroy&Boch
7

ok³adzin œciennych i pod³ogowych (w strefie suchej doskonale sprawdza siê posadzka z odpowiednio zabezpieczonego drewna) oraz oœwietlenia (w czêœci sanitarnej
powinno byæ precyzyjne, w pielêgnacyjnej
mo¿e byæ bardziej rozproszone). Ciekawe
efekty mo¿na wykreowaæ dziêki elementom lekkiej zabudowy szkieletowej. Œcianki, murki i podesty bêd¹ w du¿ym pomieszczeniu nieocenione – podziel¹ i uporz¹dkuj¹ przestrzeñ, os³oni¹ jej najmniej reprezentacyjne fragmenty, a przy tym pozwol¹
uzyskaæ niecodzienny efekt. Zamiast
sprzêtów ³azienkowych stoj¹cych karnie
pod œcianami – ciekawe zestawienia
(np. „przyklejone” obustronnie do niskiego
murku wanna i sedes z bidetem lub stoj¹ce po obu stronach w¹skiej œcianki kabina
natryskowa i umywalka). Kolejn¹ korzyœci¹

Wygoda
i bezpieczeñstwo
17
2008

Komfort ma niejedno oblicze – sk³ada siê na niego wiele drobnych elementów wystroju i wyposa¿enia, zw³aszcza w ³azience. W ka¿dej niezbêdne
bêdzie gniazdko (najlepiej podwójne) w pobli¿u lustra nad umywalk¹. W du¿ej przyda siê ich wiêcej – choæby dla depilatora czy rêcznego masa¿era. Pod³¹czenia do sieci wymaga te¿ wodny grzejnik drabinkowy z grza³k¹ elektryczn¹. Taki jest najpraktyczniejszy w ³azience, gdzie nawet
latem, gdy system grzewczy nie funkcjonuje, gromadzi siê wiele wilgoci. Ograniczaj¹ nas jednak przepisy bezpieczeñstwa: gniazdka ³azienkowe
musz¹ byæ oddalone o co najmniej 60 cm od urz¹dzeñ z ujêciami wody – wanny, natrysku czy umywalki. Pamiêtajmy, ¿e znacz¹cy wp³yw na funkcjonalnoœæ pomieszczenia ma oœwietlenie; warto postaraæ siê o zró¿nicowanie Ÿróde³ œwiat³a. Du¿ej rodzinie u³atwi¹ ¿ycie dwie zamontowane
obok siebie umywalki, pod warunkiem, ¿e bêd¹ im towarzyszyæ dwa lustra (lub jedno odpowiednio szerokie) i podwójny zestaw gniazdek.
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8

fot. Ceramika Parady¿

9

fot. Nowa Gala

fot. Villeroy&Boch
10

Dla w nuczki
i dziadka

2008
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W naszej ³azience ka¿dy powinien czuæ
siê komfortowo i bezpiecznie – tak¿e
maluchy, ich dziadkowie i osoby mniej
sprawne. Dzieciom – a i nam – u³atwi
¿ycie w³¹cznik œwiat³a na wysokoœci
70-80 cm od pod³ogi. Jednak ju¿ gniazdka elektryczne powinny byæ zamontowane
poza ich zasiêgiem i os³oniête klapk¹
(tylko takie montujemy w ³azience!). Przy
wannie i natrysku przydadz¹ siê stalowe
uchwyty, dziêki którym ³atwiej siê podnieœæ czy zachowaæ równowagê. Jeœli
mieszka z nami osoba niesprawna ruchowo, uchwyty takie bêd¹ koniecznoœci¹.
Powinno je uzupe³niaæ rozk³adane siedzenie w kabinie. Najwiêcej udogodnieñ wymaga ³azienka, z której bêdzie korzysta³
chory na wózku inwalidzkim. Istotny jest
³atwy dostêp zarówno do pomieszczenia
(przez szerokie drzwi, bez koniecznoœci
pokonywania schodów), jak i do poszczególnych urz¹dzeñ sanitarnych. Zapomnijmy o œciankach i murkach – wózkiem trzeba swobodnie manewrowaæ, a do tego
niezbêdna jest wolna przestrzeñ, i to w³aœnie poœrodku wnêtrza. Wolne miejsce
(70-75 cm) musimy te¿ wygospodarowaæ
obok miski sedesowej. Jej wysokoœæ nie
mo¿e przekraczaæ 55 cm, a obok nale¿y
przymocowaæ do œciany kolejny uchwyt.
Sposób monta¿u umywalki musi umo¿liwiaæ wjechanie pod ni¹, co oznacza, ¿e jej
dolna krawêdŸ powinna zaczynaæ siê ok.
70 cm nad pod³og¹. Górna z kolei nie
mo¿e wypadaæ wy¿ej, ni¿ 80-85 cm.

jest zupe³nie inna organizacja przestrzeni; zamiast du¿ego pustego placu poœrodku ³azienki, mamy wnêtrze zagospodarowane proporcjonalnie i w ka¿dym
calu. I jeszcze jedna zaleta: w œciankach
i przepierzeniach mo¿na zaplanowaæ
przeœwity i wnêkowe pó³ki. Do tych
o przeznaczeniu praktycznym wystarczy
dorobiæ drzwiczki, te o funkcji dekoracyj-

nej warto podœwietliæ – jedno i drugie
w przypadku zabudowy szkieletowej nie
jest problemem.
Funkcjê przegrody przestrzennej mo¿e te¿
pe³niæ œcianka z luksferów lub ustawiony
prostopadle do œciany efektowny grzejnik
drabinkowy. Oba rozwi¹zania sprawdz¹
siê zw³aszcza w pomieszczeniu sk¹po doQ
œwietlonym œwiat³em dziennym.

O 8-9 Nigdy dot¹d nie by³o na rynku takiego bogactwa wzorów, deseni i kszta³tów p³ytek ceramicznych. I nic dziwnego – inwencja projektantów i producentów pod¹¿a za mod¹, a ta jest
dziœ wyj¹tkowo ³askawa. P³ytki udaj¹ kamieñ, drewno, polerowany lub spatynowany metal,
a nawet tkaninê. Mamy wzory antyczne, geometryczne, kwiatowe i owocowe, ¿artobliwe
i nobliwe. Do tego nieograniczone mo¿liwoœci zestawiania, komponowania, uzupe³niania…
Jak siê w tym nie pogubiæ? Z pewnoœci¹ czeka nas wiele wêdrówek po sklepach, szkiców
i przymiarek. Warto pamiêtaæ o mo¿liwoœciach, jakie daje zastosowanie dekorów, ³¹czenie kolorów i faktur, a nawet ró¿nych materia³ów. Trzeba wybraæ jeden styl, o którym wiemy, ¿e dzia³a na nas koj¹co, poprawia samopoczucie. To nic, ¿e s¹siad wykoñczy³ swoj¹ ³azienkê na
wzór zdjêcia w ¿urnalu – my pozostañmy sob¹

O 10 Zasada dobrego projektowania mówi, ¿e staj¹c w progu pomieszczenia powinniœmy ujrzeæ jego najatrakcyjniejsz¹ ods³onê. Zdjêcie pokazuje, ¿e warto zadbaæ o pierwsze wra¿enie.
£azienka w stylu glamour – nieco eklektyczna i bardzo trendy. Zaprojektowano j¹ z dba³oœci¹
o wrêcz teatralny efekt. Na tle wielkich szarych gresowych p³yt, skrz¹cy siê purpurowym ró¿em aneks z umywalk¹ olœniewa elegancj¹. Pierwsze skrzypce gra tu lustro w rzeŸbionej ramie. Do tego modny „salonowy” detal – lampa z transparentnego plastiku

O 11 Minimalizm ma wiele twarzy. Mo¿e byæ industrialny – z surowym betonem i po³yskliw¹ stal¹, ale te¿ skandynawski – wyk³adany klejonym drewnem, sklejk¹ i drobnymi kwadratowymi
p³ytkami. Na zdjêciu widzimy jego wariant dalekowschodni, nadal modny, bo w ³azience
szczególnie uzasadniony. Formy sprzêtów i elementy wystroju, po japoñsku proste i powœci¹gliwe, kojarz¹ siê z oczyszczeniem, wyciszeniem, skupieniem, regeneracj¹ si³. Takie wnêtrza
s¹ piêkne, ale wymagaj¹ce. Orient w wydaniu dalekowschodnim nie znosi ba³aganu: nie ma
tu miejsca na feeriê barw plastikowych s³oiczków i atomizerów, na miseczki z kosmetykami
czy gumowe zabawki k¹pielowe. Wszystko skrzêtnie poukrywano, a jedyne widoczne detale:
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rêczniki czy roœliny, zosta³y starannie dobrane. Wymaga to pewnego wysi³ku, ale
wnêtrze odwdziêczy siê nastrojem odnowy i ukojenia

O 12 Konsekwencja w dzia³aniu – pod takim
oknem musia³a stan¹æ stylowa wanna.
W tym wnêtrzu odwa¿ono siê na œmia³e
po³¹czenie: staromodny wystrój na tle
kontrastu czerni i bieli da³ nieoczekiwanie
udany efekt. Trochê tu XIX-wiecznych Niderlandów, trochê klimatów pa³acowych –
ca³oœæ to swoisty „minimalizm retro”

O 13 Inny wariant wystroju nawi¹zuj¹cego
do przesz³oœci: aran¿acja mniej dos³owna,
a elementy tradycji bardziej wystylizowane. Klimat retro flirtuje tu ze wspó³czesnoœci¹, za spraw¹ wyrazistego koloru œcian
i nowoczesnego okna dachowego

