AZIENKA

czy siÚ stoi

czy siÚ leĝy...

fot. Coram

wanny i kabiny natryskowe
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Jedni wolĆ dâugĆ kĆpiel, inni szybki tusz. Jednym i drugim
polecamy... jedno i drugie. Bo choý prysznic jest w domu
oczywistoğciĆ (choýby jako goğcinna rezerwa), a wanna
w proekologicznych czasach moīe wydawaý siċ zbytkiem,
potrzebujemy obydwu: dopiero moīliwoğý wyboru da nam poczucie
luksusu. A oszczċdzanie wody? Cóī, bċdziemy napeâniaý wannċ
rzadziej. Za to kĆpiel stanie siċ prawdziwym rytuaâem.
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Panna
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wanna

W obrċczy. KĆpiel w drewnie – przyjemnoğý unikalna i wyrafinowana. Wanna z masywnego

drewna modrzewiowego ma wymiary 151 x 73 cm, a gâċbokoğý 42,5 cm (na zamówienie

Jest naszym przybytkiem komfortu i relaksu
– zjawisk coraz bardziej deficytowych
w zagonionym ğwiecie. Dlatego kuszĆcy to
pomysâ, by z wanny uczyniý âazienkowĆ
gwiazdċ, osnuý wokóâ niej – w przenoğni
i dosâownie – caâĆ kompozycjċ wnċtrza.
Wanna wolno stojĆca robi silne wraīenie,
daje teī poczucie wyjĆtkowego luksusu.
Wymaga oczywiğcie wiele przestrzeni, ale
przecieī nasze âazienki stale rosnĆ.
Planujemy coraz ğmielej powierzchniċ salonu kĆpielowego; zdarza siċ, īe jego posiadanie jest jednym z gâównych motywów
kupna czy budowy domu. TakĆ przestrzeĕ
warto wykorzystaý!
Zamiast szeregowaý sprzċty pod ğcianami, ustawmy poğrodku wannċ piċknĆ i efektownĆ, która funkcjonalnie zagospodaruje
puste pole. Jej dodatkowym atutem bċdzie
dostċp ze wszystkich stron. Ğwietnie teī
zaprezentuje siċ przy niej modna stojĆca
bateria podâogowa.
Stylistyka – do wyboru; znajdziemy nawiĆzujĆce do róīnych okresów formy historyzujĆce, swojskie drewniane balie, inspirowane
naturĆ formy organiczne, proste wanny klasyczne i nowoczesne. Ile trendów, tyle tworzyw:
ceramika, akryl, stal nierdzewna,
blacha miedziana, stopy metali,
masyw drewniany, szkâo i konglomeraty kamienne – wszystko na nasze
usâugi.

– 52,5 cm). Drewno pokryte jest matowanĆ powâokĆ antybakteryjnĆ
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Na ruszcie. Īeliwna wanna Iron Works Tellieur, osadzona

na stelaīu pokrytym klonowym fornirem.
Wymiary: 167,6 cm x 91,4 cm. Gama dostċpnych
kolorów to odcienie bieli, beīu i szaroğci
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Vogue znaczy moda. Wolno stojĆca wanna

Vogue jest tego potwierdzeniem.
Wymiary: 172 x 69 cm, gâċbokoğý 46 cm.
Cena (z aluminiowĆ obudowĆ i zestawem
przelewowo-odpâywowym) – od ok. 23 000 zâ
4
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Konceptualna. Taka jest caâa âazienka Axor

fot. Woodimpex

Massaud, wykreowana przez Jean-Marie Massauda.
Formy powstaây z inspiracji naturĆ, wspóâistnieniem ksztaâtów
organicznych i geometrycznych, przyrody i techniki.
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fot. Kohler

Wannie, podobnej do muszli lub âupiny
orzecha, przypadâa tu pierwszoplanowa rola
5

Peânia rozkoszy. Wanna Blue Moon obiecuje

bardzo wiele. Jej ksztaât i gâċbokoğý (58 cm!) sprawiajĆ, īe zanurzeni w niej poczujemy siċ, jak w basenie – krawċdĩ przelewowa umoīliwia napeânienie niecki
niemal po brzegi. DodajĆc do wersji podstawowej
zagâówki, system hydromasaīu i moduâ kolorowego
ğwiatâa sterowany pilotem, moīemy spodziewaý siċ
naprawdċ ksiċīycowych doznaĕ
fot. Poolspa
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fot. Hansgrohe

fot. Duravit
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Luksus

w kompakcie

6

W mniejszej âazience i wannie teī moīemy przeīyý wspaniaâe chwile. Jeğli lubimy
kĆpiele rodzinne, wybierzmy dwuosobowĆ wannċ naroīnĆ, która jest wzorcem
wnċtrzarskiej ergonomii; te najmniejsze
zaczynajĆ siċ od 130 cm (dâugoğý boku).
Wanny jednoosobowe równieī mogĆ
zapewniý komfort, a takīe... zadaý szyku;
styliğci donoszĆ, īe proste oszczċdne
formy znów sĆ na topie. LiczĆ siċ idealne
proporcje, doskonaâe materiaây i dopracowane detale.
A luksus? Cóī, moīemy dodaý komfortowe zagâówki, wielofunkcyjny system hydromasaīu (w wiċkszoğci wanien akrylowych,
z uwagi na âatwoğý obróbki akrylu, moīna
go bez problemu zainstalowaý) i domontowaý funkcjonalne uchwyty. Wielu producentów oferuje teī specjalne, uâatwiajĆce czyszczenie powâoki, które nadajĆ
wewnċtrznej powierzchni
wanny
jedwabistĆ
gâadkoğý.

fot. Villeroy&Boch

Czar prostoty. Najmodniejszy

avak
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fot. R

ksztaât, drewniana obudowa,
podğwietlenie. I ğwiatâo ğwiec
– komplet rekwizytów na wspaniaây
wieczór w pianie
7
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Dla rodzeĕstwa, dla maâīeĕstwa.

W tym drugim przypadku polecamy wymiary
150 x 150 cm. Wannċ Gentiana moīna teī wybraý
w wariancie 140 x 140 cm, dodaý do niej nakâadanĆ kabinċ,
zagâówki, uchwyty i... bĆbelki w postaci systemu
hydromasaīu
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I Happy D – nazwa
serii – czyli happy day,
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dzieĕ radosny
i szczċğliwy. Do wanny
akrylowej z optymis-

11

fot. Kohler

tycznie zatytuâowanej
8

kolekcji moīna dokupiý
obudowċ w kolorze

it

fot.
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orzecha lub czereğni
amerykaĕskiej
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Wpisana w naroīnik. Wanna Ego zajmuje niewiele miejsca

(163 x 75 cm), a mieğci aī 200 l wody. Cena podstawowej wersji
biaâej, z nogami, bez obudowy – ok. 2100 zâ
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KĆpiel po japoĕsku. Czysta

forma – prostokĆtna wanna Squaro
wykonana z quarylu.
Wymiary: 170 x 75 lub 180 x 80 cm
11

Tuī nad taflĆ – to najmodniejszy

sposób zaīywania kĆpieli.
Sǁk o gâċbokoğci przekraczajĆcej

2009

60 cm otacza nas kanaâ przelewowy,

wanny.indd 40

umoīliwiajĆcy peânĆ integracjċ
z wodĆ

fot. Villeroy&Boch
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10

W akrylowej dwuosobowej wannie
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KÈpiel

w tÚczy

12

iho
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fot.

R
fot.

Jeğli lubimy kolor w âazience, zwykle ukâadamy na ğcianach barwne
pâytki. To dobry pomysâ, ale moīna teī
inaczej – do stonowanej aranīacji
dobraý kolorowĆ wannċ. JednobarwnĆ
lub wzorzystĆ, w wyraĩny jaskrawy deseĕ.
Albo... pomalowanĆ zgodnie z naszym
īyczeniem rċkĆ artysty.
Inny sposób, to gra kolorowym ğwiatâem;
jej siâĆ jest zmiennoğý. Moīemy dobieraý
odcienie w zaleīnoğci od nastroju i potrzeby: na uspokojenie, na pobudzenie energii,
na smutki...
Takie specjalne efekty w âazience nie znudzĆ siċ pod warunkiem, īe dobierzemy im
odpowiedniĆ oprawċ. Wnċtrze powinno
byý powğciĆgliwe; zbyt krzykliwa i chaotyczna aranīacja zgasi wraīenie i szybko
nas zmċczy.
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Jak modny ciuch. Kóâka, paski,

szkocka krata. Wzory znane z odzieīowych kolekcji dziğ
w nowym nieoczekiwanym miejscu: na wewnċtrznej
powierzchni wanny. Modele z dwóch serii – Painting Line
(kraciasta) i Motive Line (z motywem zabawnych okrĆgâych
buziaków), pochodzĆce z kolekcji Funny Baths autorstwa
czeskiego projektanta Pavla Štiasnego
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KĆpielowy pokój zabaw. Gratka dla trzylatka – wanna

14

powstaje wedâug autorskiego projektu lub pomysâu klienta
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Plakatówki w palecie. Nie tylko wanna moīe byý kolorowa, ale i...

sama kĆpiel. Chromoterapia znana byâa juī w staroīytnoğci; dziğ robi

fot. Ko
hler

Funny Baths z serii Special Line, w której kaīdy model

karierċ w kosmetologii. Dlatego producenci wanien coraz czċğciej jako
dodatek oferujĆ zestaw do terapii kolorami. Czerwone ğwiatâo pobudzi
zieleĕ przywróci nam zachwianĆ równowagċ, bâċkit wyciszy
i ukoi, a silne ğwiatâo īóâte rozbudzi intelekt i wzmocni ciaâo
15

Impresjonistki. Malowidâa, zdobiĆce wanny Funny

Baths, sĆ wyjĆtkowo trwaâe; wykonane na spodniej stronie
pokrywajĆcego nieckċ od wewnĆtrz akrylu, nie wyblaknĆ
nawet po wielu latach – pâyta akrylowa zabezpiecza zarówno strukturċ rysunku, jak i kolory

fot. Riho

Jeğli w maâej âazience ulubiona wanna,
z której nie chcemy zrezygnowaý, wyeliminuje kabinċ prysznicowĆ, nie musimy
wyrzekaý siċ moīliwoğci skorzystania z szybkiego natrysku. Do kaīdej wanny moīemy
dziğ dobraý estetyczny parawan nawannowy.
Wygodne sĆ lekkie konstrukcje rozsuwane
oraz skâadane, dwu- lub kilkuelementowe.
Dostaniemy teī parawany segmentowe do wanien naroīnych o zewnċtrznej
krawċdzi owalnej lub okrĆgâej. Osâona moīe zabezpieczaý tylko czċğý pola
wanny, ale takīe jej caâĆ dâugoğý; wtedy tworzy obszernĆ komfortowĆ kabinċ.
Oferta cenowa – szeroka, od najtaĕszych konstrukcji z tworzywa, dostċpnych
juī od ok. 100 zâ, po eleganckie bezramowe parawany z giċtego szkâa w cenie
kilku tysiċcy. Na zdjċciu skâadana osâona Suite Reverse firmy Cesana z relingiem na rċcznik, cena – ok. 3600 zâ
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Poziom
i pion
fot. Coram

nasze zmysây, pomaraĕcz – oīywi i zregeneruje,
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kombinat

Wspóâczesny natrysk to juī nie tylko przezroczysta klatka z umocowanym na drĆīku prysznicem. Naroīne kabiny z tworzywa ujċtego
w biaâe ramy z PCV przestaây nam wystarczaý. Dziğ szkâo zyskuje
przewagċ nad „plastikami”, choý te ostatnie – trwalsze i bardziej
eleganckie niī kiedyğ – wciĆī znajdujĆ zwolenników.
Dostosujmy wyglĆd kabiny do naszych estetycznych upodobaĕ,
a jej wielkoğý i ksztaât do wâasnego poczucia ergonomii i wygody.
A w co moīemy jĆ wyposaīyý? W panel masaīowy, w rozkâadane
siedzisko, w generator pary, gâoğniki audio, telefon lub telewizor... To
wszystko jest dziğ dostċpne, choý oczywiğcie sâono kosztuje.
16
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fot. Woodimpex

AZIENKA

Szklany

17

Leğny deszcz. Kabina niemieckiej firmy Blumenberg wykonana

z drewna cedrowego. Jej powierzchniċ pokrywa antybakteryjny lakier

ante

fot. De

z īywic epoksydowych. Ğcianki zmywa siċ jak w zwykâej kabinie,
przy pomocy ğrodków do czyszczenia urzĆdzeĕ sanitarnych
Stoi otworem. Do szklanej kabiny parawanowej Tajfun typu walk-in moīna wchodziý z prawej lub lewej strony;

PMMA gâċbokoğci 4 cm) 205 cm. Cena – ok. 1500 zâ
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Panoramiczna. Pod przezroczystym dachem z oğwietleniem konstelacyjnym i deszczownicĆ moīna poczuý

siċ niezwykle. Kabina Zona Club typu Shower Space wyposaīona w kamienny panel z 8 dyszami, w kolorze

fot. Poolspa

17

w otwartym wejğciu pokâad z drewna tekowego. Wymiary: 80 x 120 cm, wysokoğý (z brodzikiem akrylowym

granitowej czerni lub piaskowym. Wymiary: 88 x 168 cm, wysokoğý 230 cm
19

Za szklana kurtynĆ. Otwarta naroīna kabina Eclisse firmy Cesana jest przestronna (100 x 165 cm, wysokoğý

ok. 200 cm) i solidna (szkâo hartowane gr. 8 mm). Pasuje do niej akrylowy brodzik stawiany (wys. 10 cm)
lub wpuszczany w posadzkċ (5 cm). Cena – od ok. 12 600 do 15 100 zâ
20

Kosmiczna kapsuâa. Kabina Whitewater: aluminiowe sâupki konstrukcyjne umieszczono w jej wnċtrzu,

co pozwoliâo stworzyý jednolity szklany pâaszcz zewnċtrzny. W wersji podstawowej otrzymamy brodzik, syfon
i bateriċ termostatycznĆ Grohe wraz z siedziskiem. DodajĆc dwa halogeny, wytwornicċ pary i paroizolacyjne

18

zadaszenie, stworzymy prawdziwy przyczóâek regeneracji. Cena (z opcjami) – ok. 30 800 zâ
21

Minimalistycznie. Wnċka prysznicowa osâoniċta jedynie dwuskrzydâowymi drzwiami ze szkâa hartowanego

gr. 6 mm. Standardowa wysokoğý 185 cm (na zamówienie do 200 cm), szerokoğý od 120 do 180 cm;
cena od ok. 3400 do 4400 zâ
fot. Ravak
21

19

fot. Coram

fot. Ronal
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KĆpiel orientalna. Pâaski brodzik Superplan

(gâ. 2,5 cm) z delikatnym ornamentem, idealny
do zabudowy równo z podâogĆ. Stal emaliowana
gr. 3,5 mm pokryta jest gâadkĆ, twardĆ jak szkâo
powâokĆ, która uâatwia spâukiwanie wody i czĆsteczek
brudu. Projekt Andreasa Hauga i Toma Schönherra
z biura Phoenix Design, Stuttgart/Tokio
23
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Podkâad jak pokâad. Brodzik ceramiczny z serii Happening.

Wymiary: 80 x 100 x 6,5 cm; cena – 1063 zâ. WewnĆtrz idealnie dopasowana
podkâadka z drewna w kolorze teak; cena – 975 zâ
24

Rċczna robota. Oryginalny szkliwiony brodzik ceramiczny, noszĆcy

wyraĩne ğlady technologii hand made; do wyboru prawie 300 kolorów szkliwa.
Obok wzorów firmowych, równieī formy wedâug projektu klienta
25

Gâċbinowy. Brodzik Deep Plus o wymiarach bocznych 80 lub 90 cm,

to mini-wanna – ma gâċbokoğý aī 23 cm (wysokoğý zewnċtrzna 38 cm)
i wygodnie uformowane siedzisko. Od spodu usztywnia go pâyta stabilizacyjna,
od góry powierzchniċ pokrywajĆ subtelne wystċpy antypoğlizgowe.
Cena – ok. 500 zâ (ze stelaīem i obudowĆ ok. 770 zâ)
26

Brodzenie w liğciach... zapewnia nam pâaski brodzik Filo Pavimento

z antypoğlizgowym dekoracyjnym ornamentem w kolorze biaâym lub ciemnej

fot. Kaldewei

czekolady, wyprodukowany przez Disegno Ceramica
23

Brodzik to zwykle nieodâĆczny element kabiny,
choý... brodziý w nim coraz trudniej.
Najmodniejsze sĆ konstrukcje idealnie
pâaskie, wbudowane w posadzkċ (uwaga!
trzeba przewidzieý przestrzeĕ na syfon).
Jednak brodzik gâċboki teī ma swoje zalety:
wykĆpiemy w nim brzdĆca, zrobimy rċcznĆ przepierkċ, która
nie mieğci siċ w designerskiej umywalce, lub po prostu miâo ogrzejemy stopy.
Wğród tworzyw: plastyczny akryl i jego pochodne, szlachetne
konglomeraty mineralne, emaliowana stal. Spotyka siċ teī autorsko
potraktowany kamieĕ, drewno i ceramikċ.

24

a

de

.
ot

Ar

f

a
oc
.R
t
fo
25

fot. Deante

Usuwamy
Ăciany

26
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fot. Kaldewei

Bardzo modny wariant prysznica to natrysk bez
ğcian, „zawieszony” w przestrzeni (fot. a). By nie
zachlapaý caâej âazienki, potrzebujemy na niego
sporo miejsca; w mniejszym wnċtrzu alternatywĆ
moīe byý szklana ğcianka parawanowa, mocowana do podâogi i sufitu, osâaniajĆca strefċ natrysku
od frontu. Takie rozwiĆzania dodajĆ pomieszczeniom oddechu i lekkoğci, a prysznic staje siċ elementem odmaterializowanym. Dla posiadaczy
ogrodów – inna atrakcja: tusz pod goâym niebem,
doskonaây po intensywnej kĆpieli sâonecznej. Na
ğcianċ zewnċtrznĆ moīemy wyprowadziý kran
z ciepâĆ i zimnĆ wodĆ, do którego podâĆczymy
wĆī prysznicowy. Ale nie musimy – wystarczy fiĕskie wiadro z wewnċtrznĆ powâokĆ
antybakteryjnĆ (fot. b). Woda – wprost
z nagrzanego na sâoĕcu wċīa ogrodowego.
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fot. Woodimpex

fot. Coram
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