
meble i dodatki ³azienkowe
ostateczny
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Jeœli dobieramy meble, pó³ki, uchwyty czy wieszaki, oznacza to, 

¿e prace aran¿acyjne w naszej ³azience dobiegaj¹ koñca. 

Ale uwa¿ajmy – nic jeszcze nie jest przes¹dzone. Nierozwaga 

i nadmierna oszczêdnoœæ mog¹ zniweczyæ najlepsze za³o¿enia

projektowe. I odwrotnie – w³aœnie teraz mo¿emy obdarzyæ 

³azienkowe wnêtrze szczególnym charakterem.

fot. Polcolorit
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KLASYCZNIE

W przypadku ³azienki klasyka oznacza harmo-

niê i brak ekstrawagancji, czyli proste kszta³ty

oraz monochromatyczne lub dobierane na za-

sadzie pokrewieñstwa kolory. Taki wystrój to

doskona³y przepis na powiêkszenie niedu¿e-

go wnêtrza. Najlepsze meble: szczelnie zabu-

dowane, o stonowanych odcieniach frontów,

wykonane na zamówienie „pod œcis³y wy-

miar”, lub kupowane w kompletach, z jednej

rodziny – z p³yty MDF pokrytej doskonale za-

bezpieczonym przed wilgoci¹ laminatem. Nie-

co inna odmiana klasyki chêtnie zaakceptuje

meble drewniane i „drewnopochodne”, najle-

piej z wodoodpornej sklejki lub drewna klejo-

nego warstwowo. Sprawdz¹ siê tu równie¿

nowoczesne forniry; ich powierzchnia bywa

odporniejsza na kontakt z wod¹, ni¿ lity ma-

syw drewniany. Dekoracyjny efekt uzyskamy

kupuj¹c meble o prostych formach, wykoñ-

czone fornirem egzotycznym o malarskim de-

seniu: merbau, doussie, palisandrem czy ze-

brano.

Styl klasyczny daje tak¿e doskona³¹ okazjê,

by powiedzieæ meblom: stop! Wówczas wnê-

trze urz¹dza siê za pomoc¹ systemów lekkiej

zabudowy (do ³azienki nadaj¹ siê wy³¹cznie

p³yty zielone o podwy¿szonej odpornoœci na

wilgoæ). Œcianki, murki i wnêki wykonane z za-

budowanych stela¿y stalowych wykañcza siê

zwykle ceramiczn¹ mozaik¹ lub du¿ymi p³yta-

mi; na pierwszy plan wysuwaj¹ siê wtedy do-

datki i ozdoby, a tak¿e funkcjonalne detale:

wieszaki, uchwyty, relingi. W dziedzinie akce-

soriów do ³azienki klasycznej odpowiednie

bêd¹ wszelkie materia³y szlachetne: stal nier-

dzewna, drewno, kamieñ, szk³o czy porcela-

na. Plastiki – wykluczone! 

fot. Duravit

fot. Kludi
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1 Proste formy mebli z serii Varius o¿ywia niepokoj¹cy deseñ forniru zebrano. Szafki

wyposa¿ono w mechanizm cichego zamykania; mo¿na je zawiesiæ na œcianie, lub – po

dokupieniu nó¿ek – ustawiæ na pod³odze. Ceny: szafka pod umywalkê – ok. 1500 z³,

szafka niska – ok. 1250 z³, s³upek wysokoœci 152 cm – ok. 2350 z³ 

2 Esencja oszczêdnej klasyki – ca³y urok prostej szafki podumywalkowej Flow firmy 

Keramag tkwi w finezyjnie uformowanym uchwycie szuflady. Szerokoœæ: 140 cm; cena

– ok. 3000 z³

3 Meble „pokojowo nastawione” lubi¹ du¿e wnêtrza. Tu – udany maria¿ kanciastych

nowoczesnych form z fotelem o giêtych secesyjnych liniach. Wspólnym mianownikiem

wystroju jest drewno

71

2
0
0
8

2

1

fot. Sanitec
Ko³o
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MINI-MAKSYMALNIE 

Nieco ograny ju¿ termin minimalizm jest

doœæ pojemny – obejmuje kilka wariantów.

W wersji dalekowschodniej doskonale odnaj-

d¹ siê meble drewniane (ale nie drewnopo-

chodne). Mog¹ byæ pe³ne, bry³owe, lecz jesz-

cze lepiej, jeœli bêd¹ a¿urowe, o widocznej,

prostej i doœæ masywnej konstrukcji – takie

najlepiej zamówiæ u dobrego stolarza. Drew-

no musi byæ oczywiœcie doskonale zabezpie-

czone, najlepiej lakierem poliuretanowym.

Mile widziane drewniane szczeblinkowe „dy-

waniki” i mydelniczki. Ulubione gatunki: 

egzotyczne, ale równie¿ wiœnia, czereœnia,

orzech czy akacja. 

Minimalizm industrialny, to zwykle beton

i ¿ywiczna posadzka. Tu najlepiej poczuj¹

siê po³yskliwe sprzêty ze stali oraz szk³o.

Z tego ostatniego powstaje dziœ coraz wiê-

cej elementów: szafki i blaty podumywalko-

we, stoliki i witryny, jest bowiem praktyczne

– twarde i odporne na zarysowania, a jego

plastycznoœæ po-

zwala na kszta³to-

wanie wyj¹tkowych,

niepowtarzalnych

form. Meble ze szk³a

transparentnego s¹

niemal niewidoczne – wizualnie nie zabiera-

j¹ wnêtrzu cennego metra¿u. Szk³o barwio-

ne równie¿ wnosi do aran¿acji szczególn¹

lekkoœæ. Metal zaœ mo¿e byæ interpretowa-

ny dwojako: w formie oszczêdnych labora-

toryjnych konstrukcji z rurek i blach, ale tak-

¿e – w postaci bardziej wybuja³ej, kutej, zdo-

bionej wycinanymi dekoracyjnymi orna-

mentami. Taki koronkowy mebel: szafka, ³a-

zienkowa komoda czy krzes³o, bêdzie wy-

gl¹daæ na tle betonowej œciany eklektycznie

i wyj¹tkowo dekoracyjnie.

fot. Coram
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4 Komplet prostych a¿urowych mebli firmy

Sealskin z doskona³ego do ³azienki drewna

tekowego wprowadza do wnêtrza lekkoœæ,

dalekowschodni umiar i ³ad

5 £azienkowy kredens z kolekcji JOOP! 

firmy Keramag – lakierowany front, nó¿ki

z chromowanego aluminium. Wieñczy go

dekoracyjna, przeszklona od góry szuflada,

która mo¿e pe³niæ rolê ³azienkowej

ekspozycji marynistycznej. Cena 

– ok. 9000 z³ 

6 Minimalistyczny s³upek Moments 

o panelu frontowym z matowionego szk³a. 

Wysokoœæ: 160 cm; cena – ok. 5700 z³

7 Œcienn¹ kolumnê Obyect z wodoodpornej

sklejki, wykoñczon¹ fornirem z górskiego

wi¹zu amerykañskiego, otwiera siê, 

niczym kuchenne cargo. Szuflady 

wyposa¿ono w system cichego zamykania. 

Kolory: naturalny lub wenge; wysokoœæ 

od 120 do 160 cm; cena (odpowiednio) 

– od ok. 7300 do 9300 z³

8 Seria Moments – chrom po³¹czony z bia-

³ym matowym tworzywem: oryginalny kubek

z podstawk¹, uchwyt na dozownik do myd³a

i szczotka WC. Cena zestawu widocznego

na zdjêciach – ok. 1000 z³
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ENERGETYCZNIE 

Nie od dziœ wiadomo, ¿e kolor to energia.

Dlatego tym, którzy oczekuj¹ od ³azienki

witalnego pobudzenia, warto zapropono-

waæ meble o ostrych, zdecydowanych

barwach. Tu prym wiedzie lakierowana

p³yta MDF i barwione szk³o; wysoki po³ysk

wzmocni energetyzuj¹ce dzia³anie koloru,

a stonowane ³agodne t³o – szare, be¿owe

lub w innym pastelowym odcieniu – tylko

zwielokrotni efekt. Zapobiegnie te¿ uczu-

ciu przesytu i chaosu; w spokojnej opra-

wie lœni¹ca szafka pod umywalk¹ czy 

s³upek-zasobnik zagraj¹ czystym tonem. 

W gronie dodatków do ³azienki wielokoloro-

wej pojawiaj¹ siê plastiki w postaci barw-

nych uchwytów i wieszaków, przekornych

gad¿etów, pstrokatej zas³onki prysznicowej

w wyraziste wzory. Plastikowe akcesoria

musz¹ byæ jednak doskona³ej jakoœci.

Godne polecenia s¹ te¿ niektóre meble

pokojowe z tworzywa. Niech to jednak bê-

d¹ designerskie modele o szlachetnym

rodowodzie, nie tandetne meble ogrodo-

we kupione w hipermarkecie – takie obró-

c¹ aran¿acjê we w³asn¹ karykaturê. 

£azienka z kolorowymi akcentami meblowy-

mi mo¿e byæ niewielka. Wtedy jednak nale-

¿y szczególnie starannie dobraæ zarówno

kszta³ty sprzêtów, jak i paletê barw. 

Wnêtrze utrzymane w g³êbokich nasyco-

nych odcieniach: purpurach, fioletach, czer-

wieniach czy szmaragdach, to œwietne pole

dla aran¿acji orientalnej, a tak¿e – stylu gla-

mour, a ten kocha migotliwy blask. Tu do-

datki mog¹ byæ szklane (po¿¹dane kryszta-

³owe!) lub stalowe, ale w wydaniu lekkim,

blaszano-cekinowym lub ornamentowa-

nym. Du¿y metra¿ mile widziany.

£azienki umeblowane w zdecydowanych ko-

lorach – czy to weso³o-popowych, czy ele-

gancko-wieczorowych – nie przepadaj¹ za to

za drewnem i kamieniem, choæ s¹ od tej regu-

³y wyj¹tki.

9 Szk³o jest coraz popularniejsze

– rozszczepia œwiat³o, tworz¹c niecodzienne

efekty. Mydelniczkê i podstawkê pod kubek

wykonano z barwionego szk³a sodowo-

-potasowego Azurra. Oba elementy mo¿na

zamówiæ w jednym z wielu kolorów, tak¿e

w wariancie piaskowanym. 

Ceny (odpowiednio) – ok. 170 i 160 z³ 

10 Masywne sprzêty i g³êbokie nasycone

kolory – purpura, ró¿, amarant, czerwieñ,

fiolet i br¹z – oto przepis na klimat Orientu

w ³azience. Szafka i lustro z litego drewna

mahoniowego ze wstawkami i dekorami

z bambusa 

11 Plastikom – tak! Ale tylko tym rodowodo-

wym, które wysz³y spod rêki dobrego 

projektanta. Wysoki po³ysk, sztuczne

tworzywo, ostre kolory i wariacje na temat

geometrii – wszystko gra!

fot. Krzemieñ

fot. Kohler

fot. Inalco
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SWOJSKO

I STAROMODNIE 

£azienki rustykalne i tradycyjne nie s¹

wprawdzie wœród dzisiejszych trendów

zjawiskiem „topowym”, ale nadal maj¹

wielu zwolenników; w sielskim dworku

trudno wyobraziæ sobie inn¹. Domen¹

obu stylów s¹ meble wolno stoj¹ce. Przy-

garniête z saloników czy jadalni, w ³azien-

ce rozpoczynaj¹ nowe ¿ycie. G³ówni ak-

torzy tego spektaklu to drewniane rzeŸ-

bione komódki, kute ¿eliwne konsole, ta-

borety i ozdobne lustra. Swojskie wnêtrze

to tak¿e matecznik drewna w postaci

„nieokrzesanej” – nieco surowej, zdobnej

w sêki, a nawet spêkania. Dobrze te¿ po-

czuj¹ siê tu meble z drewna malowane-

go, kamienne misy, ceramiczne lub ema-

liowane dzbanki, stare ¿eliwne wieszacz-

ki… W nieco innej ods³onie znajdzie siê

miejsce dla mebli z wstawkami z rattanu

czy wikliny. 

Taka ³azienka nie boi siê drobiazgów

i ozdób – wrêcz upomina siê o obrazki na

œcianach, wielobarwne rêczniki i ekspo-

zycjê dekoracyjnej ceramiki u¿ytkowej.

Kolory: po ludowemu radosne lub bar-

dziej stonowane – kolonialno-etnicznie.

Zawsze ciep³e! 

12 Dworkowa sielanka. Taka aran¿acja

z sukcesem asymiluje wszelkie „nie³azien-

kowe” dodatki: stylowe kinkiety, sztychy

w tradycyjnych ramkach, suto namarszczo-

ne taftowe zas³ony o salonowym deseniu,

lampki stoj¹ce, wielobarwne bukiety…

13 Ten salon k¹pielowy móg³by nale¿eæ do

zamo¿nych prowincjuszy z Nowej Anglii.

Nostalgiczna ¿eliwna konsola pod umywal-

kê Iron Works Historic przenosi nas w od-

leg³y i romantyczny czas

14 Przesz³oœæ oswojona – historia nieco

uwspó³czeœniona. Efektowny zestaw: trzy

szafki w kolorze gruszy szwajcarskiej 

nakryte laminowanym blatem o tym 

samym wykoñczeniu eksponuj¹ pe³n¹ 

dynamiki formê umywalki. Cena zestawu 

– ok. 13 300 z³

15 Ka¿dy szczegó³ dopracowany. 

Stylizowane chromowane akcesoria 

z serii Revival mo¿na zamówiæ tak¿e 

w wykoñczeniu z³otym, niklowanym, 

mosiê¿nym albo szczotkowanego br¹zu;

do wnêtrza „z myszk¹” szczególnie 

polecamy dwa ostatnie

fot. Kohler

fot. Villeroy&Boch

fot. Kohler

fot. Ideal Standard
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Nie ¿a³ujmy pieniêdzy na du¿e dobre lustro; odwdziêczy siê nam prawd¹ prosto w oczy. To nad umywalk¹ powinno
mieæ wymiary nie mniejsze ni¿ 45 cm (w poziomie) na 65 cm. Odpowiedni¹ wysokoœæ zawieszenia najlepiej dobraæ
w praktyce, po przymiarkach z udzia³em wszystkich cz³onków rodziny; dolny brzeg tafli nie powinien wypadaæ wy-
¿ej, ni¿ 125 cm nad pod³og¹. 

Nie wieszajmy lustra naprzeciw okna – wtedy zobaczymy w nim g³ównie od-
blask œwiat³a s³onecznego i niewiele wiêcej. Najwierniejsze, niezacienione od-
bicie zapewni nam umieszczenie lustra obok okna, na tej samej œcianie.
Gdy nie jest to mo¿liwe, musimy szczególnie zadbaæ o w³aœciwe
oœwietlenie strefy w pobli¿u lustra. Im wiêcej Ÿróde³ œwiat³a, tym le-
piej; najlepszy efekt to lampki boczne uzupe³nione wielopunkto-
wym œwiat³em z sufitu. Œwietnym pomys³em jest lustro z wbudo-
wanymi oprawami. Dla praktycznych – szafki z lustrzanymi drzwia-
mi, czêsto równie¿ wyposa¿one w lampki ukryte pod tafl¹.

fot. Kohler

fot. Kohler

fot. Ideal Standard

fot. Coram

fot. Coram

fot. Kohler
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16 Integracja idealna: jeden przykuwaj¹cy uwagê mebel pe³ni tu funkcjê 

umywalki, relingu na rêcznik, lustra z wbudowanym oœwietleniem, a tak¿e… 

panelu œciennego. Warte wyeksponowania

17 Diabe³ tkwi w szczegó³ach. Barwne aromatyczne myd³a, naturalne g¹bki 

i pumeksy, kolorowe kulki k¹pielowe, karafki i flakoniki – czasem niedobrze, gdy

jest ich za du¿o, ale to w³aœnie one wprowadzaj¹ do naszej ³azienki ¿ycie, 

obiecuj¹c regeneruj¹c¹ ucztê dla zmys³ów

18 Szafka Boston firmy Tiger – trzy pojemne szuflady nakrywa od góry praktycz-

ny wklês³y blacik na drobiazgi, np. bi¿uteriê, zegarek czy drobne kosmetyki. 

Wysokoœæ: 105 cm; cena – ok. 1300 z³

19 Oferta dodatków jest dziœ bardzo bogata i zró¿nicowana. Akcesoria z linii

Stone firmy Sealskin wykonano z tworzywa sztucznego doskonale imituj¹cego

kamieñ naturalny. Cena zestawu widocznego na zdjêciu – ok. 330 z³

20 Taki wielofunkcyjny wieszak przyda siê w niejednej ³azience, zw³aszcza 

w s¹siedztwie kabiny natryskowej. Dla ka¿dego cz³onka rodziny – pó³ka 

na odpowiednim poziomie

21 Delikatne i giêtkie jak kwiat, a przy tym bardzo u¿yteczne. Ma³e lusterko

– koniecznie na ruchomym przegubie – to doskona³e uzupe³nienie funkcjonalne

du¿ego lustra

Twarz¹
w ttwarz

fot. Ideal Standard
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