AZIENKA
fot. Villeroy&Boch

kamuflaĝ

dekoracyjny
ïazienkowe Ăciany i podïoga

2009
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SĆ jak podstawa profesjonalnego makijaīu – ochronna baza
podkâadowa i ozdobny make-up w jednym. Makijaī ma jednak
przetrwaý tylko do wieczora, a w razie niepowodzenia âatwo go
zmyý i wykonaý od nowa; ğciany i podâoga w âazience muszĆ
wykazaý siċ trwaâoğciĆ i ponadczasowĆ urodĆ przez lata.
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fot. Zirconio

W peïnym

dzone jako pojedyncze akcenty w wybranych miejscach (Krzemieĕ)

fot. Villeroy&Boch
fot. Krzemieĕ

fot. Cersanit

fot. Cersanit

okazaý siċ subtelne dekory szklane, wprowa2

fot. Krzemieĕ

fot. Ceramika Gres
fot. Ardea

i mozaiki (Ardea). WyjĆtkowo efektowne mogĆ

fot. Villeroy&Boch

Villeroy&Boch, Cersanit, Polcolorit, Opoczno)

fot. Ceramika Gres

áazienkowa âĆka... to przede wszystkim

1

fot. Polcolorit

1

pâytki ceramiczne (Ceramika Gres, Zirconio,

fot. Ceramika Gres

rozkwicie

Bukiety, girlandy, âĆczki. Kwiaty urzekajĆce
realizmem, zgeometryzowane, malowane
impresjonistycznĆ plamĆ, wijĆce siċ barokowym ornamentem. Rozsypane na ğcianach
i podâodze... Od kilku sezonów to jeden
z silniejszych trendów wnċtrzarskich. Nie
sâabnie z upâywem czasu; przeciwnie
– wzbogaca siċ o nowe techniki i style.
Prym wiodĆ tu pâytki i mozaiki ceramiczne
– to z nich najâatwiej uâoīyý fantazyjnĆ autorskĆ kompozycjċ. Do dyspozycji mamy caâe
kolekcje, zwiĆzane z róīnymi dekoratorskimi epokami, a nawet z... wybranĆ roğlinĆ.
Alternatywa to kwiaty malowane. Warunkiem
sukcesu bċdzie tu wyâĆcznie talent wykonawcy; nowoczesne farby lateksowe i winylowe (najlepiej z dodatkiem ğrodków przeciwgrzybicznych) tworzĆ trwaâe, odporne na
wilgoý, zmywalne powâoki. Ğciany âazienki
moīemy teī pokryý kwiecistĆ tapetĆ z wâókna szklanego, zabezpieczonĆ ochronnĆ
warstwĆ akrylowĆ lub epoksydowĆ.

Wğród astrów. Kolekcja Astra/Aster to kwiatowe dekoracje, nawiĆ-

zujĆce do graficznych kanonów lat 70., skontrastowane z neutralnymi pâytkami
pozwala wykreowaý wywaīonĆ kompozycjċ i uniknĆý wzorniczego przesytu
3

Modny mariaī. Geometria i florystyczny ornament, to zestaw bardzo

na czasie! Kolekcja Wood&Cement âĆczy teī realistycznie odwzorowane faktury
cementu i drewna. Caâoğci dopeânia zestaw najmodniejszych kolorów

fot. Opoczno

bazowymi w palecie odcieni pastelowych. Wybór ksztaâtów i formatów dekoracji

fot. Ceramika Paradyī

2
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fot. Opoczno
3
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fot. Duravit

fot. Opoczno
5

4

fot. Villeroy&Boch

fot. Ceramstic
6

Efekty

specjalne

8

fot. Gerflor

fot. Kohler
9

2009
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Ğciany i podâogi iskrzĆce siċ zâotem, lğniĆce jak szkâo, uwodzĆce neonowymi kolorami. To trend stojĆcy w opozycji do powğciĆgliwej natury; styl, dla którego hasâem
kluczowym jest kreacja. Zaaranīowana
w ten sposób âazienka, to nie tyle przytulna rodzinna oaza, ile wyjĆtkowa przestrzeĕ reprezentacyjna. PrzekraczajĆc jej
próg, wstċpujemy w ğwiat niecodzienny,
odrealniony. I w tym wâağnie jego odnowicielska siâa: zanurzajĆc siċ w magicznej
scenografii, stajemy siċ na chwilċ kimğ
innym.
Tu takīe znajdziemy pâytki ğcienne
i podâogowe, gâównie jako twórcze imitacje. Ceramika udaje metal, aksamit lub
wċīowĆ skórċ, polerowany gres nağladuje
szkâo. To ostatnie ğmiaâo wkracza na arenċ:
szklane mozaiki i wielkoformatowe pâyty
zapewniajĆ olğniewajĆce efekty, a halogeny i diody pozwalajĆ wydobyý ze szkâa
peâniċ wizualnych wraīeĕ. Tafle zabarwione jednolicie na mocny kolor zdominujĆ
wnċtrze, przezroczyste – uwydatniĆ wzór

7

i fakturċ podâoīa. Szkâo stapiane z domieszkĆ barwników zastĆpi wszelkie inne
ozdoby – takĆ taflċ warto umieğciý na jednej ğcianie, kierujĆc siċ zasadĆ dekoratorskiego umiaru. Piaskowana szyba lub
kompozycja szklanych kafli zamiast jednej
ze ğcian efektownie rozjağni niedoğwietlonĆ âazienkċ, a wieczorami uruchomi prawdziwy ğwietlny teatr. Klejone i hartowane
szklane pâyty nadajĆ siċ takīe na podâogi.
Kogo nie staý na „wielkie szklenie”, niech
pomyğli o szklanych listwach i dekorach;
dziċki naturalnemu poâyskowi nie zniknĆ
w tâumie.
áazienkċ moīna teī wyróīniý wylewajĆc
posadzkċ z īywicy epoksydowej. Cieniutka
warstwa gâadkiego jak lód tworzywa moīe
byý zabarwiona na dowolny kolor – wtedy
zyska rangċ tâa doskonaâego, odbijajĆc
ğwiatâa i sprzċty. Īywica przezroczysta
ukaīe w peânej krasie to, co pod niĆ uâoīymy, lub zatopimy w jej masie. Technologia
inspiruje niczym nieskrċpowanĆ twórczoğý;
moīemy stĆpaý po piaszczystej plaīy lub
posadzce z aluminiowej folii – wszystko
zaleīy od naszej wyobraĩni.
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4

Ğwiat szeğcianów. Urodċ

geometrycznych bryâ z serii
fot. Opoczno

ceramiki Starck X potċguje biaâa
lustrzana posadzka z īywicy
epoksydowej. Do maâej âazienki

fot. Ardea

10

taka podâoga wprowadzi jasnoğý
i âad; w duīej, z wielkim oknem,

fot. Krzemieĕ

fot. Opoczno

zapewni widowiskowy efekt
5

Strukturalny. Szkliwiony

gres porcellanato silver-gold
Naturale ma na powierzchni
delikatny relief nasuwajĆcy skojarzenia
antyczne
Spójny jċzyk. Róīnorodnoğý form

pozwala stworzyý wnċtrze bardzo dalekie

wspóâistniejĆ tu zgodnie z czarnĆ
eleganckĆ mozaikĆ
7

Wielka pâyta. 45 x 45 cm i 30 x 60 cm

– to wymiary imitujĆcych kamieĕ naturalny pâytek
Elementy dekoracyjne (m.in. wielkie koâa)
wystċpujĆ w formatach 6 x 6, 12 x 12, 6 x 30
oraz 45 x 45 cm – to doskonaây punkt wyjğcia
do zabawy w geometriċ wielkoformatowĆ
8

fot. Cersanit

bazowych z kolekcji gresu polerowanego Chuuk.

fot. Zirconio

(20 x 20 cm), listwy pâaskie i wypukâe,

fot. Opoczno

Pâytki z czarnĆ arabeskĆ na zâotym tle

fot. Nomos

fot. Ardea

od nudy, choý jednorodne stylistycznie.

Sezon na leszcza. BrodzĆc w âawicy

egzotycznych rybek, nie moīna siċ poğlizgnĆý – drobne czĆsteczki,

fot. Zirconio

dostċpnych w linii Creative System New

fot. Nomos

fot. Zirconio

6

fot. Nomos

fot. Zirconio

z kolekcji ğcienno-podâogowej

12

wtopione w wierzchniĆ warstwċ wykâadziny Securita, nawet po zalaniu
podâogi wodĆ zapewniajĆ trzykrotnie lepszĆ przyczepnoğý, niī w przypadku
tradycyjnych wykâadzin PCV. Gruboğý caâkowita 3 mm, warstwa ğcieralna
zabezpieczona poliuretanem – 0,25 mm; 10 lat gwarancji
9

Peâne szkâo. Umywalka i fakturowane ğcienne pâytki – ten szklany

zestaw doskonale siċ rozumie. Woda jest
dodatkowym spoiwem zgodnego zwiĆzku
10

Specjaliğci od mocnych wraīeĕ.

WyjĆtkowe mozaiki (Ardea), efektowne
pâytki ceramiczne (Zirconio, Opoczno,
Cersanit), szkâo w roli ozdoby (Krzemieĕ)
i dekoracyjnej konstrukcji (Nomos)
– peâen zestaw do uzyskania
niecodziennych efektów
11

Metaliczny sznyt. Gres szkliwiony

11

z kolekcji Inox pozwala graý powierzchniĆ
i ksztaâtem. Dostċpne formaty pâytek
10

gâadkich (15 x 60, 30 x 60 i 30 x 30 cm)
uzupeâniajĆ pâytki mozaikowe i kilka
rodzajów listew ozdobnych
12

Imiċ róīy... to Concert – nazwa

kolekcji pâytek wzorzystych i gâadkich.
W ofercie kilka linii kolorystycznych
i róīne wzory dekorów
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fot. Nowa Gala
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fot. Azuvi

15

fot. Kohler

fot. Kohler
13

14

Blisko

natury

Naturalne materiaây to bezpretensjonalnoğý, prostota, przyjemnoğý obcowania
z tworzywem bliskim czâowiekowi. I przywilej podziwiania niepowtarzalnych
deseni, które nie zeszây z fabrycznej matrycy: przebiegu īyâek i ukâadu plam na
kamieniu, rysunku drewnianych sâoi... Czy w tym zestawie jest miejsce na
beton? Owszem, poniewaī ğwiat pċdzi do przodu. Surowiec, który 100 lat
temu byâ symbolem futuryzmu, dziğ trochċ przewrotnie moīna uznaý za element ğrodowiska naturalnego. Wynaleziony przez czâowieka i ksztaâtowany
17

16

fot. Roca

ludzkĆ rċkĆ, nabraâ cech archetypu, stajĆc siċ wspóâczesnĆ opokĆ. Dlatego wnċtrza wykoĕczone niewygâadzonym betonem zachowujĆ naturalnĆ surowoğý,
a przy uīyciu odpowiednich dodatków – takīe ciepâo.
Podobnie jest z ceramikĆ – tu o wraīeniu decyduje
sposób wytworzenia pâytek. PowstajĆ przecieī z gliny;
wiele z nich zachowuje wyrazisty i niepowtarzalny
„odcisk” natury.
Wreszcie ğciany pokryte jedynie farbĆ – kolejny sposób na wnċtrze peâne nastroju i uroku, bez sztucznych
tworzyw i sztucznych pomysâów.
fot. Sanitec Koâo

19

20

fot. Kohler

fot. Keramag

fot. Polifarb Cieszyn
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fot. Zirconio

13

Jak malowane. Drewno jest w âazience miâym

goğciem: wnosi przytulnoğý i klimat swobody.
Warto wybraý egzotyczny gatunek o wysokiej
zawartoğci olejków īywicznych – taki nie podda siċ
impregnujemy i lakierujemy. Moīna te zabiegi
poâĆczyý z barwieniem; jednowarstwowy,
odpowiednio dobrany lakier nie zamaskuje sâojów,
ale caâkowicie odmieni nastrój wnċtrza
14

Zgodnie z rodowodem. Tradycyjnie ukâadane

fot. DLH

fot. Villeroy&Boch

wilgoci. Odmiany mniej odporne solidnie

deski, choý dziğ rzadziej stosowane, bċdĆ
doskonaâĆ kanwĆ dla aranīacji rustykalnej czy
dworkowej. Detale – wprost z salonu. Komoda, dywan,
lampy, zasâony i ozdoby zagrajĆ w peânej harmonii

21

Twarde drewno. Nawet bardzo twarde – ceramiczne.

Powierzchnia pâytek Wenge z kolekcji Forest nosi subtelne
ğlady usâojenia. W serii takīe inne „drewniane” gatunki;
kolory – od popielatego, przez beīe i brĆzy po gâċbokĆ
brunatnĆ czerĕ
16

Stare na nowo. Nowoczesne boazerie

ğwiċcĆ dziğ triumfy takīe w âazienkach.

fot. Mamur Sâawniowice

15

fot. Mamur Sâawniowice

z drewnianym szalunkiem ğcian

Szerokie warstwowe panele w niczym nie
przypominajĆ dawnego „stylu leğniczego”,
a zgrabna ceramika na ich tle staje siċ
jeszcze atrakcyjniejsza
17

Szlachectwo zobowiĆzuje. Tak piċkna

okâadzina z kamienia naturalnego obliguje

nabiera nawet misternie uksztaâtowany
umywalkowy syfon, a karafki z wodĆ toaletowĆ
zyskujĆ biīuteryjny wdziċk
Surowy lekkostrawny. Beton teī moīe byý

ciepây i ğwietlisty – walory te pozwala wydobyý
zastosowanie w mieszance biaâego cementu.
WykonanĆ w ten sposób ğcianċ bċdzie
cechowaý wysoki wspóâczynnik odbicia ğwiatâa.
Dodatkowe korzyğci to trwaâoğý powierzchni,

fot. Nowa Gala

20

fot. Ceramika Paradyī

W ekspozycji. Na tle szlachetnego

fot. Villeroy&Boch

19

marmuru liczy siċ kaīdy drobiazg; wymowy

fot. Ceramika Gres

szczegóây i dobrany z pietyzmem odcieĕ
farby na ğcianċ

fot. DLH

Klimat Prowansji... wyczarujĆ drobne

fot. Villeroy&Boch

18

fot. Nowa Gala

do wyboru szlachetnych ksztaâtów urzĆdzeĕ
sanitarnych

kolorowe moīna nadaý betonowej ğcianie jeden z kilkunastu
21

Dobór naturalny. Pâytki jak kamieĕ i pâytki kamienne.

Kanciaste nieszlifowane mozaiki. Drewno i drewnopodobna
ceramika. Wielka jest siâa przyciĆgania natury. Gresy
i terakoty nağladujĆ formy przyrody nieoīywionej
(Villeroy&Boch, Zirconio, Nowa Gala, Ceramika Gres,

fot. Nowa Gala

pastelowych odcieni

Opoczno, Ceramika Paradyī), kamieĕ i drewno
(Marmur Sâawniowice, DLH Drewno) nie nağladujĆ niczego – po prostu sĆ. I urzekajĆ piċknem
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fot. Opoczno

dziaâanie chemicznej agresji. StosujĆc barwniki i cementy

fot. Opoczno

doskonaâa wytrzymaâoğý i odpornoğý na
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