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Ceramiczne trojaczki. Lub tylko bliŸniêta: 

sedes z bidetem, a obok nich nawet nie daleka 

krewna, ale ca³kiem obca – umywalka ze stali, 

kamienia czy szk³a. Wszystkie warianty dozwolone. 

Najwa¿niejsze, by ten zestaw 

siê dogada³ i… polubi³.

Ceramiczne trojaczki. Lub tylko bliŸniêta: 

sedes z bidetem, a obok nich nawet nie daleka 

krewna, ale ca³kiem obca – umywalka ze stali, 

kamienia czy szk³a. Wszystkie warianty dozwolone. 

Najwa¿niejsze, by ten zestaw 

siê dogada³ i… polubi³.

fot. Cifial
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Maj¹ byæ wygodne i piêkne. Po to, by ³a-

zienka, której zadaniem jest koiæ zmys³y,

ukoi³a tak¿e nasz zmys³ estetyczny. Dlate-

go projektanci przeœcigaj¹ siê w pomy-

s³ach, a my wybieramy ze szczególn¹

uwag¹. Umywalki bywaj¹ dziœ tak cieka-

we, ¿e nierzadko zas³uguj¹ na specjaln¹

oprawê. A nowoczesnych sedesów i bide-

tów nie trzeba wstydliwie ukrywaæ – ich

kszta³ty: harmonijnie klasyczne, organicz-

ne lub futurystycznie awangardowe, mo-

g¹ byæ ozdob¹ ka¿dego wnêtrza. Wiêcej –

potrafi¹ same dyktowaæ warunki. Wyrazi-

sta aran¿acja na s¹siedniej stronie to

przyk³ad, jak urz¹dzenia tak zwyczajne –

sedes, bidet, umywalka – mog¹ narzuciæ

wnêtrzu klimat. W tej „lewituj¹cej ³azien-

ce” Techno C4 S projektu Carlosa Aguiar

to one decyduj¹ o nastroju, prze³amuj¹c

surowoœæ betonu finezj¹ miêkko wyoblo-

nych, choæ nieco klinicznych bry³. Wystar-

czy dodaæ kilka efektów: liniowe oœwietle-

nie ukryte za uskokiem œciany czy barw-

ny, pop-artowski plakat za szk³em – i wnê-

trze mo¿na bêdzie uznaæ za skoñczon¹

ca³oœæ.

Dlatego zanim dobierzemy p³ytki czy od-

cieñ kamiennej ok³adziny, przejrzyjmy

uwa¿nie ofertê ceramiki sanitarnej – byæ

mo¿e to ona wyst¹pi w naszej ³azience

w g³ównej roli. Ceramika to zreszt¹ okre-

œlenie trochê nieaktualne, zw³aszcza

w odniesieniu do umywalek. Producenci

i architekci wnêtrz coraz czêœciej siêgaj¹

po inne materia³y: szk³o, kamieñ, konglo-

merat kamienny, stal szlachetn¹, ¿ywicê

fot. Ideal Standard

fot. Coram

fot. Coram
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fot. Laufen
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5 Po³yskliwa stal szlachetna przyci¹ga

spojrzenia, niczym lustro. Znakiem

szczególnym tej umywalki jest

masywnoœæ œcianek stalowej misy

6 Gra w boulle: ³azienka zdominowana

przez sferyczne kszta³ty ceramiki 

Disegno autorstwa Sabriny Selli 

wygl¹da niebanalnie, intryguj¹co i… 

salonowo

1 Bry³ow¹ umywalkê Moments mo¿na kupiæ w kilku rozmiarach: 50, 55, 65, 75 i 90 cm,

a do ka¿dej dobraæ odpowiedni¹ szafkê o drzwiczkach z matowionego szk³a

2 Fantastyczny ¿ó³ty kleks (mo¿e te¿ byæ pomarañczowy, zielony lub bia³y) – umywalka

Splash firmy Disegno Ceramica o¿ywi ka¿d¹ ³azienkê; cena ok. 2000 z³

3 Umywalka z serii Palomba zaprojektowanej przez Ludovicê i Roberto Palombê jest

jak piêkne naczynie: to geometria zbratana z natur¹

4 Pomys³ dla elegantki: umywalka z kamienia syntetycznego, ze specjaln¹ przykryw¹

z tego samego materia³u. Mo¿na na niej ustawiæ kosmetyki lub rozsypaæ bi¿uteriê
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epoksydow¹, akryl i drewno. Poszerzenie

palety materia³owej wp³ywa te¿ korzystnie

na wzornictwo: obok najpopularniejszych

owali mamy geometriê, reprezentowan¹

przez szeœciany, sto¿ki i walce, wariacje

na temat kwiatowych kielichów i muszli,

a tak¿e kszta³ty prawdziwie nowatorskie:

giête p³achty i tafle czy umywalki przekor-

nie… wypuk³e. Nie wszystkie s¹ równie

funkcjonalne; niektóre stworzono g³ównie

do roli ³azienkowej rzeŸby b¹dŸ klejnotu.

Dlatego przed zakupem warto rozwa¿yæ

– i w miarê mo¿liwoœci wypróbowaæ –

u¿ytkowe zalety urz¹dzenia. Niefunkcjo-

nalna sanitarna ozdoba? To dobre wtedy,

gdy oprócz niej mamy w domu co naj-

mniej jedn¹ „zwyk³¹”, wygodn¹ i prak-

tyczn¹ umywalkê. 

7 £azienkowy klejnot – urzekaj¹ca subtelnoœci¹ ceramiczna umywalka podblatowa

o wykoñczeniu w kolorze platyny

8 Piêkna prosta forma: umywalka-³ódka Morphosis, zaprojektowana we w³oskim studio 

Pininfarina, tam gdzie powstaj¹ modele Ferrari. Takie designerskie cudo mo¿emy mieæ u siebie

za ok. 2200 z³ (60 cm) lub 2600 z³ (80 cm) 

9 Umywalka Moxie z linii Artist Collection to p³achta emaliowanej

stali ozdobiona woalem stalowo-

szklanych wisiorków. W ofercie

ró¿ne kolory emalii; 

cena – ok. 13 500 z³

10 Umywalka Galaretka

– czy¿ nie apetyczna?

Zaprojektowa³a j¹ dla 

Logo Design Anna 

Wojczyñska. Wykonana jest z klejonego

warstwowo szk³a w technologii, któr¹ firma Logo

opracowa³a jako pierwsza na œwiecie. Tafla nie 

wymaga polerowania – wnêtrze misy pokryto substan-

cj¹ zabezpieczaj¹c¹ przed osadzaniem kamienia

11 Magia kontrastu: surowy grafitowy kamieñ w duecie z lœni¹cym szk³em baterii. 

Do tego kaskada sp³ywaj¹cej wody – efekt prawdziwie malarski

12 Czy umywalki z pó³postumentem posz³y na emeryturê? Z pewnoœci¹ nie ta – z serii Renova 

nr 1 Plan firmy Keramag. Œwiadczy o tym jej na wskroœ nowoczesny wygl¹d, prosta zgrabna

forma oraz zalety funkcjonalne, którymi mo¿e konkurowaæ z umywalkami 

nablatowymi; cena z pó³postumentem ok. 2000 z³

fot. Logo Design

fot. Hansa
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fot. Sanitec Ko³o
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WC-WARIANTY

Miski WC i bidety zadziwiaj¹ dziœ ró¿no-

rodnoœci¹ form. To zdeklarowane bliŸniê-

ta: kupujemy je zawsze razem, nigdy

osobno – nawet ceramika z jednej serii,

kupowana „na raty”, mo¿e ró¿niæ siê od-

cieniem. Do wyboru mamy urz¹dzenia

stoj¹ce i podwieszane. Te drugie s¹ prak-

tyczniejsze: ³atwiej wyczyœciæ pod nimi

posadzkê. Wprawdzie utrzymuj¹cy je ste-

la¿ trzeba zabudowaæ (obmurowaæ blocz-

kami lub os³oniæ lekk¹ zabudow¹ szkiele-

tow¹), ale zyskujemy dziêki temu prak-

tyczn¹ pó³kê na akcesoria. Ca³kowite

ukrycie sp³uczki i systemu pod³¹czenia

daje wra¿enie wiêkszego ³adu, a ³azienka

– du¿a czy ma³a – zyskuje na przestrzen-

noœci; podwieszane sprzêty, dziêki ode-

rwaniu od pod³ogi, „podnosz¹” wnêtrze. 

W staromodnym salonie k¹pielowym nic

nie zast¹pi jednak sanitariatów stoj¹cych

mocno na ziemi, podobnie jak stylowego

rezerwuaru. Dziœ nie jest to element popu-

larny; odpowiedniego wzoru trzeba bê-

dzie dobrze poszukaæ. Alternatyw¹ mo¿e

byæ tzw. WC-kompakt, z mis¹ sp³uczki

opart¹ na podstawie sedesu. Warto tylko

pamiêtaæ, ¿e takie kompaktowe urz¹dze-

nie stoj¹ce obok bidetu, wystêpuje z sze-

regu – sp³uczka wymaga odsuniêcia go

od œciany.

fot. Coram

13 Woda z metra. Podwójna umywalka    

Veranda ma metr szerokoœci – wystarczaj¹co

du¿o dla dwóch (lub dwojga) u¿ytkowników.

Finezyjne baterie dodaj¹ jej urody; 

cena ok. 1650 z³

14 Zabawa form¹ i materia³em? 

Czemu nie; Agape – firma za³o¿ona przez

Giampaolo i Emanuele Benedinich, 

eksperymentuje ju¿ od ponad 30 lat, 

badaj¹c wp³yw tworzywa na formê urz¹dzeñ i mebli. Oto jeden z efektów: dwustanowiskowa

umywalka z drewnianej sklejki

15 P³ynne szk³o. Umywalka Kappa szerokoœci 120 cm, wykonana ze szk³a Azurra 

gr. 19 mm, o piêknym lazurowym odcieniu, wygl¹da jak wodny klejnot; cena zestawu

z szafk¹ ok. 5000 z³

16 BliŸniêta z dobrej rodziny, a dok³adniej – z rodziny Palomba; fascynuj¹co proste formy 

s¹ najbardziej praktyczne

17 W takiej ³azience nikt nie jest kuloodporny; tym niezwyk³ym kulom z serii Sfera,

ozdobionym florystycznym koronkowym ornamentem, trzeba siê k³aniaæ. Nad muszl¹,

a raczej kul¹ WC – awangardowa sp³uczka ze zintegrowan¹ pó³k¹; w niej reling na

rêcznik. Cena ok. 4000 z³ (sedes z wolnoopadaj¹c¹ desk¹ z duroplastu), ok. 3000 z³

(bidet) oraz ok. 5000 z³ (rezerwuar). Zdobienie w formie kwiatów, liœci lub dmuchawców

to dodatkowy koszt ok. 1000 z³

fot. Roca
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fot. Laufen
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18 Duet Ovo firmy Disegno Ceramica – piêkno oszczêdnych minimalistycznych

bry³. Cena miski WC z desk¹ wolnoopadaj¹c¹ – ok. 2200 z³, bidetu – ok. 1400 z³

19 Wymownie proste – podwieszany sedes i bidet z serii 500 by Antonio 

Citterio firmy Keramag, czaruj¹ prostot¹ i proporcjami form; 

ceny: WC ok. 1280 z³, deska ok. 320 z³, bidet ok. 1300 z³

20 Mocno podciête – sedes i bidet Hall o dynamicznych zdecydowanych kszta³-

tach dodaj¹ wnêtrzu lekkoœci i charakteru; ceny (odpowiednio) ok. 890 i 690 z³

21 Seriê „niskopiennych” sanitariatów Emani, zaprojektowan¹ przez Antonio Citterio dla

Keramag, cechuje szlachetnoœæ mistrzowsko poprowadzonych ob³ych linii. Stoj¹cy sedes

z desk¹ – ok. 3350 z³, bidet – ok. 1900 z³

22 Diabe³ tkwi w szczegó³ach. Firma Tece proponuje nowe przyciski Teceloop do sp³ukiwania

WC i bidetu, wykonane z wysokiej jakoœci szk³a barwionego. Do wyboru kilka wariantów kolorys-

tycznych, a do tego – mo¿liwoœæ komponowania w³asnych zestawów: w ka¿dej obudowie 

mo¿na zamontowaæ koliste przyciski o dowolnym kolorze. Cena – od ok. 400 z³

23 Alternatywa dla podwieszanych sanitariatów

– smuk³y i elegancki sedes kompaktowy

o wdziêcznie wyprofilowanym zasobniku na 

wodê; takiej sp³uczki nie trzeba ukrywaæ

24 Mêska sprawa: pisuar Mural o niebanalnej

formie ma praktycznie wyprofilowane œcianki

boczne; cena ok. 890 z³

fot. Coram

fot. Sanitec Ko³o

fot. Roca

21

Jak ustawiæ sedes i bidet? Oczywiœcie obok siebie – ka¿dy inny wariant bêdzie niepraktyczny.
Ale sanitariaty nie musz¹ staæ przy œcianie. Jeœli jest na to miejsce, warto prze³amaæ prze-
strzenny stereotyp. Mo¿na ustawiæ urz¹dzenia poœrodku ³azienki przy murku lub œciance pod
warunkiem, ¿e odleg³oœæ odp³ywów od pionu kanalizacyjnego nie przekroczy 1 m – d³u¿szy
dystans nie zapewni wymaganego spadku. Rad¹ na to jest ustawienie sedesu i bidetu na 
podeœcie; wtedy hydrauliczne „podejœcie” mo¿na wyd³u¿yæ. Warto to rozwa¿yæ: os³aniaj¹ca
sprzêty œcianka (dobudowana poprzecznie do œciany lub wolno stoj¹ca) stworzy kameraln¹
strefê sanitarn¹. Mo¿na do niej zamontowaæ urz¹dzenia podwieszane lub stoj¹ce. Kupuj¹c 
miskê WC i bidet, trzeba tylko sprawdziæ, w jaki rodzaj odp³ywu s¹ wyposa¿one: poziomy 
(pasuje do odp³ywu wyprowadzonego ze œciany) czy pionowy (pod³ogowy). Pierwszy z nich
hydraulicy nazywaj¹ poznañskim, drugi – warszawskim.

Pod³¹cz ssiê
do ssieci
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