Praktycznie

fot. Ceramika Paradyĝ

Tekst: Katarzyna Madej
Wspóïpraca: Emilia Rosïaniec

Zabiegi pielÚgnacyjne,
wypoczynek, luksus,
wygoda, styl – brzmi
jak zaproszenie do
ekskluzywnego centrum
urody, a tymczasem to…
opis niezwykïej ïazienki,
którÈ moĝe mieÊ kaĝdy
z nas niewielkim
nakïadem koszów.
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piÚkna

azienka – z reguïy niewielka, o ksztaïcie odbiegajÈcym od marzeñ, najczÚĂciej bez
okien. JeĂli dopiero planujemy budowÚ domu, warto oderwaÊ siÚ od tego stereotypu.
W pomieszczeniu tym spÚdzamy przecieĝ mnóstwo czasu. A co by byïo, gdyby
nasza ïazienka speïniaïa wszystkie oczekiwania…

Mnóstwo pytañ
Planowanie ïazienki przypomina trochÚ ukïadanie puzzli. JeĂli dysponujemy
niewielkÈ przestrzeniÈ, w której musimy zmieĂciÊ umywalkÚ, sedes, brodzik (lub
wannÚ), a takĝe uwzglÚdniÊ rozmieszczenie drzwi, dobre rozwiÈzanie jest zazwyczaj jedno. A jeĂli popeïnimy bïÚdy, bÚdÈ siÚ one mĂciïy przez lata.
Najpierw okreĂlmy wïasne potrzeby i zastanówmy siÚ, ile mamy miejsca.
Przeanalizujmy, co po kolei robimy rano i co robiÈ inni domownicy. Pytaniem
szczególnie waĝnym jest kwestia ustawienia sedesu. Montujemy go w ïazience czy
w osobnym pomieszczeniu z umywalkÈ? Z jednej strony ïazienka bez sedesu wydaje
siÚ... niekompletna, jednak z drugiej to wygodne rozwiÈzanie podczas porannego
tïoku i w czasie przyjmowania goĂci. Ciekawym rozwiÈzaniem jest osobna ïazienka

azienka z charakterem

fot. Cerrol fot. Nowa Gala

DobierajÈc kolejne elementy do ïazienki,
pamiÚtajmy, ĝe wszystko musi do siebie pasowaÊ.
I jeĂli zdecydujemy siÚ na bogato zdobionÈ
armaturÚ, to pozostaïe urzÈdzenia powinny
stylistycznie nawiÈzywaÊ do niej

Proste, geometryczne formy
konsekwentnie
dobrane tworzÈ harmonijne
i uporzÈdkowane wnÚtrze
PowtarzajÈca
siÚ linia baterii
ïazienkowej zostaïa tu idealnie dobrana do
ksztaïtu umywalek, WC i bidetu. Drewniana
podïoga wspóïgra z blatem
umywalkowym
w tym samym
kolorze

dla rodziców, do której intymnie moĝna
wejĂÊ z sypialni i dla dzieci. To nie koniec
pytañ. JeĂli nie mamy doĂÊ miejsca, musimy
podjÈÊ decyzjÚ – kabina prysznicowa czy
wanna. Czy montowaÊ dwie umywalki
kosztem, na przykïad bidetu? Doskonale,
jeĂli podczas budowy domu wydzieliliĂmy
pralniÚ, przynajmniej nie bÚdziemy sobie
zawracali gïowy pralkÈ i zwiÈzanymi z niÈ
akcesoriami.

Plan podstawÈ dziaïania
Dopiero po drobiazgowym przeanalizowaniu sytuacji, sporzÈdzamy plan
pomieszczenia. UrzÈdzenia, które majÈ siÚ
w nim znaleěÊ wycinamy z papieru w odpowiedniej skali. Potem, jak w domku dla
lalek, przesuwamy je z miejsca na miejsce,
szukajÈc optymalnego rozwiÈzania.
Nawet jeĂli sami urzÈdzamy dom,
w przypadku tak trudnego pomieszczenia
jak ïazienka, warto zwróciÊ siÚ o pomoc
do architekta. Nie bez powodu w Europie
Zachodniej sÈ specjaliĂci, którzy zajmujÈ siÚ
projektowaniem tylko tego typu pomieszczeñ. Nie martwmy siÚ, ĝe nasze „wycinanki” pójdÈ na marne. BÚdziemy Ăwiadomi
wïasnych potrzeb i nie podporzÈdkujemy
siÚ bezkrytycznie panujÈcej modzie. Nie
damy siÚ naciÈgnÈÊ na powielanie cudzych
wzorów wbrew wïasnym gustom. Nie
ulegniemy wreszcie namowom architekta
do rozwiÈzañ, które niekoniecznie nam
odpowiadajÈ.
Kolejny etap to wybór ceramiki i baterii.
Zastanawiamy siÚ nad wykoñczeniem Ăcian
i podïóg, umiejscowieniem luster i punktów
Ăwiatïa. JeĂli mamy maïÈ ïazienkÚ, poszukajmy w niej piÚkna. Dajmy siÚ oczarowaÊ
pokojem kÈpielowym. UrzÈděmy wodny
kÈcik dla dzieci. Wreszcie dobierzmy
akcesoria.

fot. Sanitec Koïo

Wszystko pasuje
Najwaĝniejsza zasada przy doborze
wyposaĝenia ïazienki brzmi: kupujmy
wszystko w jednym stylu, najlepiej z jednej
kolekcji. Projektanci gïowiÈ siÚ tygodniami
nad ksztaïtem umywalki, sedesu, wanny,
szukajÈc dla nich wspólnego mianownika
wzorniczego. Nie sÈdzÚ, abyĂmy byli
lepsi w dobieraniu do siebie przedmiotów.
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fot. Coram
fot. Keramag

b

a
c

fot. Keramag

fot. Coram
fot. Villeroy & Boch

Niskie dekoracyjne wieszaki
na rÚczniki bez trudu bÚdzie
moĝna przenieĂÊ w dogodne
w danej chwili miejsce, przed
kÈpielÈ moĝemy ustawiÊ je
w okolicy wanny, a po kÈpieli
w pobliĝu grzejnika

d

Przed zakupem
mebli ïazienkowych
zastanówmy siÚ
– co zamierzamy
w nich trzymaÊ.
Jeĝeli majÈ to byÊ,
np. Ărodki chemiczne
do czyszczenia,
to lepiej ukryÊ je
za zamkniÚtymi
drzwiczkami, jeĂli
natomiast bÚdÈ
to dekoracyjne
pojemniki na
kosmetyki, to warto
uïoĝyÊ je na póïkach
odkrytych (a,b).
PodrÚczne szafki
i szuflady przy lub
pod umywalkÈ to
dobre rozwiÈzanie
przede wszystkim
dla pañ; szufladki
z maïymi
przegródkami to
idealne miejsce na
przechowywanie
przyborów do
robienia makijaĝu
i ukïadania
fryzury (c, d)

azienka z charakterem

Relaks w wersji lux
Czy jest coĂ piÚkniejszego niĝ rozpoczÚcie nowego dnia w gïÚbokiej wannie stojÈcej przy
szklanych drzwiach otwartych na ogród. Tak, jeĂli chcemy wprawiÊ w osïupienie wszystkich bez wyjÈtku… obok luksusowego jacuzzi, zróbmy kominek lub nietypowy ksiÚgozbiór.
Kolejnym pomysïem, który zadowoli zamoĝnych jest sauna. Ale nie drewniana, wykonana
z sÚkatych desek, z cebrzykami na wyposaĝeniu. Na rynku dostÚpne sÈ urzÈdzenia do zïudzenia przypominajÈce luksusowe kabiny prysznicowe. ZwracajÈ uwagÚ nie tylko piÚknym
wzornictwem, ale i wysokÈ cenÈ, siÚgajÈcÈ nawet kilkudziesiÚciu tysiÚcy zïoty.

fot. Kaldewei fot. Hansgrohe

Podobna zasada dotyczy baterii, gdzie
dodatkowo trzeba zwróciÊ uwagÚ na materiaï. W jednym pomieszczeniu nie moĝna
ïÈczyÊ chromu, stali szczotkowanej, inoxu
i miedzi.
½le bÚdzie wyglÈdaï sedes zamontowany
na Ăcianie i umywalka zamontowana na
masywnej nodze. Warto dostrzec zalety tak
modnej ostatnio ceramiki podwieszanej
– ïazienka wyda siÚ bardziej przestronna
i ïatwiej bÚdzie jÈ sprzÈtaÊ. Z kolei umywalki wpuszczone w blaty szafek pozwalajÈ na
wygospodarowanie miejsca do przechowywania.
I uwaĝajmy na kolory, szczególnie nowinki, które zauroczÈ nas w sklepie. DecydujÈc
siÚ na umywalkÚ czarnÈ czy zielonÈ, po
kaĝdym myciu rÈk, bÚdziemy musieli
przetrzeÊ jÈ suchÈ szmatkÈ. W podobnej
sytuacji znajdÈ siÚ ci, którzy uwaĝajÈ, ĝe
akryl nie ma wdziÚku i wybiorÈ szkïo, stal
albo miedě.
Dobrze przypatrzeÊ siÚ prysznicom.
Te tradycyjne z jednÈ koñcówkÈ (sitko
o regulowanym przepïywie wody) to zbyt
maïo. Na rynku jest ciekawa oferta paneli
prysznicowych z regulowanymi dyszami
na róĝnych poziomach i moĝliwoĂciÈ ustawienia natÚĝenia wody – od jednostajnego
strumienia po pulsacyjny.

Nie tylko pod stopami
Zanim na Ăcianach i podïodze poïoĝymy
kafle czy kamieñ, musimy mieÊ gwarancjÚ,
ĝe pomieszczenie jest szczelne, bo woda
przesiÈka nawet przez niewidoczne dla oka
szczeliny. Ciekawie wyglÈda brodzik wyïoĝony kaflami takimi, jak reszta pomieszczenia, jedynie z niewielkim spadkiem i kratkÈ
odpïywowÈ. Jest jak znalazï do maïej ïazienki, prawie niewidoczny, bo nie odcina siÚ
od reszty podïogi! Ale niewielu fachowców
potrafi go skutecznie zaizolowaÊ.
DziĂ nie wykïadamy juĝ Ăcian kaflami od
podïogi do sufitu. I caïe szczÚĂcie – bez tego
pomieszczenie oddycha i wydaje siÚ lĝejsze.
W mniej newralgicznych punktach warto
zastanowiÊ siÚ nad poïoĝeniem tapety.
Ciekawe wzory oĝywiÈ wnÚtrze. Kupujmy
jednak tylko te, które sÈ wodoodporne.
PomyĂlmy teĝ o zaaranĝowaniu sufitu
nad wannÈ. RozkoszujÈc siÚ kÈpielÈ bÚdziemy siÚ w niego wpatrywali godzinami. Biaïy
i zwyczajny szybko siÚ nudzi. Ratunkiem
jest ciekawe oĂwietlenie zamontowane
w podwieszanym suficie.
To Rzymianie, ceniÈcy przyjemnoĂÊ kÈpieli, wymyĂlili ogrzewanie podïogowe. Po
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Ceramika ïazienkowa w odniesieniu do umywalek
to okreĂlenie juĝ nieaktualne – coraz czÚĂciej
zastosowanie znajdujÈ tu inne materiaïy, tj. szkïo,
kamieñ, konglomerat kamienny, stal szlachetna,
ĝywica, akryl czy nawet drewno

dwóch tysiÈcach lat przeĝywa ono swój renesans. Pomieszczenie jest równo ogrzane,
a przyjemnoĂci chodzenia po ciepïej, nawet
kamiennej posadzce nie da siÚ z niczym porównaÊ. Zainstalujmy teĝ grzejnik drabinkowy, który jest ciekawÈ ozdobÈ, doskonale
teĝ sprawdzi siÚ w roli suszarki na rÚczniki.

fot. Kohler

Walka o Ăwiatïo
Konieczne jest mocne, równomierne, górne
Ăwiatïo. Najlepszym rozwiÈzaniem jest podwieszany sufit, w którym montujemy kilka
halogenów. Nie moĝna jednak zapomnieÊ
o Ăwietle bocznym, tak potrzebnym przy goleniu czy robieniu makijaĝu. Aby stworzyÊ
intymny nastrój, doskonale sprawdzÈ siÚ
wïÈczniki ze Ăciemniaczami.
I jeszcze kwestia bezpieczeñstwa
– w ïazience planujemy przynajmniej dwa
obwody, a lampki, kinkiety czy halogeny
muszÈ byÊ zaprojektowane specjalnie do
pomieszczeñ o duĝej wilgotnoĂci.

fot. Hansa

Maïe moĝe byÊ piÚkne
Wbrew pozorom maïa ïazienka daje ogromne pole do popisu. Moĝe nie uda nam siÚ
w nowatorski sposób rozmieĂciÊ sprzÚtów,
ale poeksperymentujmy z materiaïami.
Potrzeba ich niewiele, kupmy wiÚc rzeczy
droĝsze, ale lepszej jakoĂci. Zastanówmy siÚ
nad poïoĝeniem mozaiki albo designerskÈ
umywalkÈ i WC. Powierzchni dodaje
wszystko, co odbija Ăwiatïo: chromowane
baterie, bïyszczÈce kafle, lĂniÈca farba czy
tapeta z poïyskiem.
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dujÈ siÚ pod ĂcianÈ, a Ărodek jest wolny.
Warto w tym pomieszczeniu zaaranĝowaÊ
kÈciki. Ten z prysznicem sïuĝy porannemu
myciu, z wannÈ – relaksujÈcej, wieczornej
kÈpieli. Warto toaletÚ zainstalowaÊ tak, aby
z pomieszczenia mogïa korzystaÊ jeszcze
jedna osoba. Moĝe oddzieliÊ jÈ murkiem?
¥cianki z karton-gipsu czy szkïa nie tylko
porzÈdkujÈ przestrzeñ. WnÚtrze wydaje siÚ
przytulniejsze i bardziej intymne. Bardzo
wygodne jest wstawienie fotela, najlepiej
z drewna odpornego na wilgoÊ. Moĝna poïoĝyÊ na nim rzeczy czy usiÈĂÊ, wykonujÈc
czynnoĂci pielÚgnacyjne.
W planowaniu wnÚtrz panuje tendencja
otwierania i przenikania pomieszczeñ oraz
ïÈczenia kilku funkcji w jednym pomieszczeniu. Zasada ta takĝe dotyczy ïazienki.
JeĂli wstawimy do niej rowerek, moĝe byÊ
ona jednoczeĂnie pokojem gimnastycznym.
Wygodnie przechowywaÊ w niej rÚczniki
czy bieliznÚ poĂcielowÈ.

Z myĂlÈ o dziecku

fot. Logo

Przestrzeñ do uporzÈdkowania
DuĝÈ ïazienkÚ urzÈdziÊ ïatwiej, nie znaczy
to jednak, ĝe jej projekt nie musi byÊ
skrzÚtnie opracowany. Unikajmy takiego
ustawienia, gdzie wszystkie sprzÚty znaj-

fot. Keramag

fot. Azuvi

fot. Herbec
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azienka tylko dla dzieci ma same zalety.
Doceni jÈ nie tylko dorastajÈca panienka
ale i dwulatka. UrzÈdzajÈc jÈ dla malucha,
znajděmy wiodÈcy motyw – morze, zwierzÚta, samochody, a moĝe bohaterów ulubionej
bajki. RozsÈdniej, aby baza, czyli kafle
i ceramika byïy neutralne, puĂcimy wodze
fantazji dobierajÈc dodatki. JeĂli nasze
dziecko bawi siÚ ïódkami i kocha ksiÈĝeczki
o morskich przygodach, kupmy rolety w niebieskie paski i zasïonÚ prysznicowÈ w ïódki.
Do tego dobierzmy rÚczniki z aplikacjami

fot. Kludi

i zabawne akcesoria – mydelniczkÚ,
kubeczek z motywem muszli. Na Ăcianie
zdolna mama namaluje latarniÚ
morskÈ czy podwodne
ĝycie oceanu. Kiedy maluch zmieni upodobania,
bez trudu przearanĝujemy
wnÚtrze.
Niezaleĝnie od wieku pociechy zwracamy uwagÚ na bezpieczeñstwo. W wannie
i kabinie prysznicowej kïadziemy antypoĂlizgowe maty, na Ăcianie mocujemy uchwyty.
Aby dziecko mogïo bezpiecznie i bez pomocy
dorosïych korzystaÊ z umywalki, inwestujemy
w baterie z termostatami i antypoĂlizgowy
stoïeczek. Waĝne, aby byïo miejsce na zabawki
(siatki przymocowane nad wannÈ na przyssawki czy plastikowe kosze). Jednym
sïowem zróbmy wszystko, aby maluch
pokochaï mycie juĝ od najmïodszych lat.

fot. Hansa

fot. Nowa Gala

REKLAMA

azienka z charakterem

Nasz styl

ChoÊ dziĂ
do wyboru mamy
ogromnÈ liczbÚ wzorów, kolorów
i ksztaïtów baterii ïazienkowych,
szczególnÈ uwagÚ powinniĂmy zwróciÊ na
to, aby byïy wygodne w uĝyciu, niezawodne,
„oszczÚdne”, aby tworzyïy spójnÈ caïoĂÊ
z pozostaïymi elementami ïazienki

fot. Hansa

JeĂli lubimy chïodnÈ elegancjÚ,
wybierzmy ceramikÚ i baterie
o prostych, geometrycznych
ksztaïtach. Doskonale zaprezentujÈ siÚ one na tle szaroĂci – naturalnego kamienia i jasnoszarego naturalnego tynku. Aby zakïóciÊ
monotoniÚ, zdecydujmy
siÚ na meble i dodatki z ciepïego,
ciemnego
drewna.
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umywalkÚ i do siedzenia,
a na Ăcianach znajdÈ
siÚ obrazy bÚdzie tak
samo przytulna jak
reszta domu.
Ponadczasowa jest
klasyka. Ceramika
fo t. C or am
na nóĝkach, wolnostojÈca wanna z wywiniÚtymi
brzegami, uzupeïniona wiktoriañskimi
bateriami to podstawowe wyznaczniki tego
stylu. W takiej ïazience sprawdzÈ siÚ kolory
chïodne – biele i koĂÊ sïoniowa, zimne brÈfot. Coram

PamiÚtajmy teĝ, ĝe marmurowe czy granitowe powierzchnie nie wymagajÈ ozdób.
Moĝna je jedynie ociepliÊ puchatymi dywanikami czy rÚcznikami.
Zwolennicy ïazienki ciepïej, podobnej do
reszty domu powinni wybraÊ kolory – od
pomarañczowego po rudy albo ciepïy brÈz.
Ceramika i baterie majÈ wspólny mianownik, czyli zaokrÈglenia. Kafle, niczym boazeria, siÚgajÈ do poïowy wysokoĂci Ăcian.
Aby uzyskaÊ idealny efekt dodajemy puchate rÚczniki i kosze na drobiazgi. azienka,
w której zmieszczÈ siÚ meble – pod

zy, szaroĂci. UwagÚ przyciÈgnie antyczna
komoda czy drewniany fotel. Na tle okna,
na szklanych póïkach moĝemy zrobiÊ
ciekawÈ dekoracjÚ. Ustawmy na nich
muszle albo kolorowe flakony i rzuÊmy
Ăwiatïo z jednego z podsufitowych
reflektorów.
Niezaleĝnie od stylu któremu hoïdujemy,
szampony, balsamy, odĝywki przechowujmy w dopasowanych do wystroju wnÚtrza
pojemnikach – szklanych, chromowanych
czy plastikowych. Unikniemy mieszaniny
barw i widoku standardowych opakowañ.
To, ĝe z kranów pïynie zimna i gorÈca
woda i ĝe codziennie moĝemy siÚ wykÈpaÊ
traktujemy jako coĂ zupeïnie naturalnego.
Ale relaks w wannie i zwiÈzane z nim doĂwiadczenia sÈ odkryciem zupeïnie nowym.
Warto z tego skorzystaÊ.

Podpowiedzi

fot. Keramag

azienkÚ dla
maluchów warto
przyozdobiÊ
ciekawymi
akcesoriami –
kolorowÈ zasïonÈ
prysznicowÈ,
rÚcznikami,
mydelniczkÈ itp.
Jednak bez wzglÚdu
na to, czy nasze dzieci
majÈ wïasnÈ ïazienkÚ,
czy teĝ jest ona
wspólna – koniecznie
trzeba zadbaÊ o to,
aby byïa bezpieczna –
maty antypoĂlizgowe
nie tylko uchroniÈ
przed upadkiem, ale
takĝe zabezpieczÈ
przed zimnem
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umywalkÚ i sedes umieĂÊmy bliĝej drzwi,
poniewaĝ korzystamy z nich czÚĂciej
stojÈc przed umywalkÈ czy WC swobodnie powinniĂmy zrobiÊ krok do tyïu (na
minimum 60 cm)
dostÚp do wanny musi byÊ na caïej jej
dïugoĂci
jeĂli wylewki wystajÈce ze Ăciany zamontujemy za wysoko, woda bÚdzie siÚ
rozpryskiwaïa
pomieszczenie wyda siÚ wiÚksze, jeĂli
podïogÚ i obudowÚ wanny zrobimy z tego samego materiaïu
lustro, które ma wbudowany element
grzejny nie bÚdzie parowaïo
lustrzane kafle ukïadamy na idealnie
równej Ăcianie, inaczej bÚdziemy przeglÈdali siÚ w krzywym zwierciadle
Ăwiatïo dzienne w ïazience jest bardzo
przydatne – nie zasïaniajmy okna, jeĂli
nikt nas nie podglÈda
powierzchnie w ïazience powinny byÊ
gïadkie, wtedy ïatwo utrzymaÊ je w czystoĂci
bïyszczÈce kafle i baterie naleĝy przeïamaÊ chropowatymi fakturami dodatków
maty i dywaniki kupujmy z podkïadkami antypoĂlizgowymi
bezpieczne szkïo w kabinie prysznicowej powinno byÊ laminowane
kaloryfer drabinkowy pozwala suszyÊ
i ogrzewaÊ rÚczniki

azienka z charakterem

Pomysïy
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fot. Hansgrohe

fot. Cersanit

2

5

Z NIEZAGOSPODAROWANk WN}Kk

fot. Sanitec Koïo
fot. Miele

1 Jeĝeli wnÚka jest wystarczajÈco duĝa
(od 85 cm szerokoĂci i 75 cm gïÚbokoĂci), to
dobrym rozwiÈzaniem jest montaĝ kabiny
prysznicowej w tym miejscu. Przed kabinÈ
prysznicowÈ powinno byÊ ok. 50 cm wolnej
powierzchni na swobodne poruszanie siÚ i ruch
skrzydïa kabiny
2 W sytuacji, gdy wnÚka jest za wÈska
na wstawienie kabiny prysznicowej, warto
pomyĂleÊ o umiejscowieniu tam pralki oraz
montaĝu kilku póïek. CaïoĂÊ moĝna przysïoniÊ
dekoracyjnymi drzwiczkami z modnego
materiaïu
3 Duĝa wnÚka w duĝej ïazience moĝe posïuĝyÊ
jako „mini pralnia”, w której zmieĂcimy pralkÚ
i niezbÚdne detergenty; to równieĝ dobre
miejsce na podrÚcznÈ szafkÚ, w której bÚdziemy
mogli odwiesiÊ szlafrok lub koszulÚ nocnÈ

fot. Sanitec Koïo
fot. Archiwum BD

6

3
ZE SKOSAMI
4 Skos najïatwiej wykorzystaÊ jako miejsce
na ciekawÈ szafkÚ. Trzeba zrobiÊ jÈ na wymiar,
dostosowujÈc do kÈta nachylenia stropu
5 Duĝe okno poïaciowe znacznie ogranicza
moĝliwoĂci aranĝacyjne. W takiej sytuacji
zagospodarowujemy przestrzeñ wokóï. KÈt obok
okna to dobre miejsce na wannÚ. ¥cianka dziaïowa
na wprost okna, zamontowana w odpowiedniej
odlegïoĂci – w miejscu, gdzie moĝna przyjÈÊ
postawÚ wyprostowanÈ – umoĝliwi montaĝ kabiny
prysznicowej i umywalki. Powstaïy w ten sposób
„zakÈtek” przeznaczamy na montaĝ WC
6 Jeĝeli ïazienka na poddaszu ïÈczy siÚ
z sypialniÈ i jest miejscem tylko dla maïĝonków
warto przy skoĂnej Ăcianie nad oknem umieĂciÊ
duĝÈ i wygodnÈ wannÚ, stworzymy w ten sposób
ulubione miejsce relaksu
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Zdefiniowanie poszczególnych stref w ïazience sprawia, ĝe jest ona ciekawsza od
strony aranĝacyjnej, ale przede wszystkim wygodniej z niej korzystaÊ. Podziaïy
mogÈ tworzyÊ pïaszczyzny pionowe i/lub poziome:
¥CIANKI DZIAOWE

fot. Cerrol

10

fot. Ceramika Paradyĝ
fot. Hybner

7
8

7 Ozdobna Ăcianka dziaïowa, umiejscowiona poĂrodku wyznaczy zdecydowanÈ
granicÚ miÚdzy czÚĂciÈ WC i natryskowÈ. Przestrzeñ z kabinÈ prysznicowÈ
i oknem to przyjemne miejsce do odpoczynku
8 ZagïÚbienie w Ăcianie moĝna podzieliÊ na dwie czÚĂci – uzyskamy wówczas
jakby dwa odrÚbne pomieszczenia – czÚĂÊ WC oraz natryskowÈ. PowierzchniÚ
wspólnÈ stanowi umywalka z duĝym wygodnym blatem
9 W ïazience o duĝej powierzchni podziaïy sÈ wrÚcz konieczne, aby miejsce
to nie kojarzyïo siÚ z zimnym, ogromnym holem. W takim przypadku najlepiej
stworzyÊ dwa lub trzy odrÚbne pomieszczenia, odpowiadajÈce poszczególnym
funkcjom. Tutaj czÚĂÊ WC odizolowano od czÚĂci kÈpielowej i umywalkowej

11

fot. Ceramika Paradyĝ
fot. Opoczno

9

12
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fot. Sanitec Koïo

RÓ¿NICA POZIOMÓW

10 JednÈ z moĝliwoĂci jest „wyróĝnienie” WC poprzez zainstalowanie
sprzÚtu WC na wyĝszym poziomie. Dodatkowy podziaï tworzy Ăcianka
dziaïowa z umywalkÈ. Za ĂciankÈ schowano kabinÚ prysznicowÈ
11 Innym rozwiÈzaniem jest umiejscowienie wanny na podeĂcie,
utworzymy w ten sposób wyraěnie zaznaczonÈ czÚĂÊ kÈpielowÈ. Pozostaïe
sprzÚty sanitarne umieszczono poniĝej
12 Sytuacja naprawdÚ komfortowa – ogromna przestrzeñ pozwala
zrealizowaÊ kaĝdy, nawet najbardziej ekstrawagancki pomysï – jak jej
nie zmarnowaÊ? DojĂcie do czÚĂci kÈpielowej mogÈ wyznaczyÊ szerokie,
podĂwietlane schody. Na pozostaïej przestrzeni Ăcianka dziaïowa
wyznacza strefÚ WC. PowierzchniÚ duĝej Ăciany wykorzystano w peïni
– montujÈc dwie duĝe umywalki i podrÚczne szafki, dodatkowo za ĂciankÈ
znajduje siÚ kabina prysznicowa

DUGA I WkSKA
13 Lustro na caïÈ szerokoĂÊ wÈskiej Ăciany sprawi, ĝe optycznie wyda siÚ ona wiÚksza.
Wzdïuĝ dïugiej Ăciany moĝna umiejscowiÊ wannÚ oraz wÈskie szafki; trzeba jednak
pamiÚtaÊ, ĝe wolna przestrzeñ od dïuĝszego boku wanny powinna mieÊ szerokoĂÊ
od 50 cm
14 Jeĝeli nie starczy nam miejsca na wannÚ, musimy zdecydowaÊ siÚ na kabinÚ
prysznicowÈ. PozostaïÈ powierzchniÚ przeznaczamy na WC i umywalkÚ. Wówczas
umywalkÚ lepiej zainstalowaÊ przy kabinie, a WC dalej. Pozwoli to stworzyÊ
uporzÈdkowanÈ caïoĂÊ
15 Innym rozwiÈzaniem jest wykorzystanie dïugiej powierzchni na montaĝ WC i bidetu;
umywalkÚ moĝna wtedy umieĂciÊ na maïej powierzchni aranĝujÈc drogÚ do niej poprzez,
np. stworzenie kaflowego dywanu. Przestrzeñ, o ile to moĝliwe, moĝna powiÚkszyÊ
tworzÈc wnÚkÚ w jednej ze Ăcian i montujÈc w tym miejscu kabinÚ prysznicowÈ

13
14

fot. Sanitec Koïo

fot. Agape

16

17

15

fot. Sanitec Koïo

16 Proste
geometryczne
formy w bliskim
sÈsiedztwie
mogÈ stworzyÊ
funkcjonalnÈ
i wygodnÈ
przestrzeñ –
dopasowuje siÚ je
do siebie niczym
puzzle
17 Maïa
powierzchnia
oznacza czÚsto
rezygnacjÚ
z wanny, jednak,
gdy musimy w to
miejsce wstawiÊ
kabinÚ prysznicowÈ,
zostaje trochÚ
wolnego miejsca
– moĝna je
wykorzystaÊ,
stawiajÈc np.
ĂciankÚ dziaïowÈ –
rozbije to monotoniÚ
wnÚtrza
18 Maïa przestrzeñ
nie oznacza, ĝe
musimy rezygnowaÊ
z marzeñ.
Nawet niewielkÈ
powierzchniÚ
moĝna zaaranĝowaÊ
wedïug
oryginalnego
projektu

18

fot. Opoczno

fot. Sanitec Koïo

fot. Sanitec Koïo
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