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w a n n y  i  k a b i n y  n a t r y s k o w e

czy si  stoi

Jedni wol  d ug  k piel, inni szybki tusz. Jednym i drugim 

polecamy... jedno i drugie. Bo cho  prysznic jest w domu 

oczywisto ci  (cho by jako go cinna rezerwa), a wanna 

w proekologicznych czasach mo e wydawa  si  zbytkiem, 

potrzebujemy obydwu: dopiero mo liwo  wyboru da nam poczucie 

luksusu. A oszcz dzanie wody? Có , b dziemy nape nia  wann

rzadziej. Za to k piel stanie si  prawdziwym rytua em.

czy si  le y...
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Panna
wanna

Jest naszym przybytkiem komfortu i relaksu 

– zjawisk coraz bardziej deficytowych 

w zagonionym wiecie. Dlatego kusz cy to 

pomys , by z wanny uczyni azienkow

gwiazd , osnu  wokó  niej – w przeno ni

i dos ownie – ca  kompozycj  wn trza.

Wanna wolno stoj ca robi silne wra enie,

daje te  poczucie wyj tkowego luksusu. 

Wymaga oczywi cie wiele przestrzeni, ale 

przecie  nasze azienki stale rosn .

Planujemy coraz mielej powierzchni  salo-

nu k pielowego; zdarza si , e jego posia-

danie jest jednym z g ównych motywów 

kupna czy budowy domu. Tak  przestrze

warto wykorzysta !

Zamiast szeregowa  sprz ty pod ciana-

mi, ustawmy po rodku wann  pi kn  i efek-

town , która funkcjonalnie zagospodaruje 

puste pole. Jej dodatkowym atutem b dzie

dost p ze wszystkich stron. wietnie te

zaprezentuje si  przy niej modna stoj ca

bateria pod ogowa.

Stylistyka – do wyboru; znajdziemy nawi -

zuj ce do ró nych okresów formy historyzu-

j ce, swojskie drewniane balie, inspirowane 

natur  formy organiczne, pros-

te wanny klasyczne i nowocze-

sne. Ile trendów, tyle tworzyw: 

ceramika, akryl, stal nierdzewna, 

blacha miedziana, stopy metali, 

masyw drewniany, szk o i konglome-

raty kamienne – wszystko na nasze 

us ugi.

1 W obr czy. K piel w drewnie – przyjemno  unikalna i wyrafinowana. Wanna z masywnego 

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

– 52,5 cm). Drewno pokryte jest matowan  pow ok  antybakteryjn
2 Na ruszcie. eliwna wanna Iron Works Tellieur, osadzona 

na stela u pokrytym klonowym fornirem. 

Wymiary: 167,6 cm x 91,4 cm. Gama dost pnych

kolorów to odcienie bieli, be u i szaro ci
3 Vogue znaczy moda. Wolno stoj ca wanna 

Vogue jest tego potwierdzeniem. 

Wymiary: 172 x 69 cm, g boko  46 cm. 

Cena (z aluminiow  obudow  i zestawem 

przelewowo-odp ywowym) – od ok. 23 000 z
4 Konceptualna. Taka jest ca a azienka Axor 

Massaud, wykreowana przez Jean-Marie Massauda. 

Formy powsta y z inspiracji natur , wspó istnieniem kszta tów

organicznych i geometrycznych, przyrody i techniki. 

Wannie, podobnej do muszli lub upiny

orzecha, przypad a tu pierwszoplanowa rola
5 Pe nia rozkoszy. Wanna Blue Moon obiecuje 

bardzo wiele. Jej kszta t i g boko  (58 cm!) spra-

wiaj , e zanurzeni w niej poczujemy si , jak w base-

nie – kraw d  przelewowa umo liwia nape nienie niecki 

niemal po brzegi. Dodaj c do wersji podstawowej 

zag ówki, system hydromasa u i modu  kolorowego 

wiat a sterowany pilotem, mo emy spodziewa  si

naprawd  ksi ycowych dozna

1

fot. Woodimpex

4
fot. Hansgrohe

fot. Duravit
5

fot. Poolspa
3

2
fot. Kohler
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6 Czar prostoty. Najmodniejszy

kszta t, drewniana obudowa, 

pod wietlenie. I wiat o wiec

– komplet rekwizytów na wspania y

wieczór w pianie
7 Dla rodze stwa, dla ma e stwa.

W tym drugim przypadku polecamy wymiary

150 x 150 cm. Wann  Gentiana mo na te  wybra

w wariancie 140 x 140 cm, doda  do niej nak adan  kabin ,

zag ówki, uchwyty i... b belki w postaci systemu 

hydromasa u
8 D jak design.

I Happy D – nazwa 

serii – czyli happy day, 

dzie  radosny 

i szcz liwy. Do wanny 

akrylowej z optymis-

tycznie zatytu owanej

kolekcji mo na dokupi

obudow  w kolorze 

orzecha lub czere ni

ameryka skiej
9 Wpisana w naro nik. Wanna Ego zajmuje niewiele miejsca

(163 x 75 cm), a mie ci a  200 l wody. Cena podstawowej wersji 

bia ej, z nogami, bez obudowy – ok. 2100 z
10 K piel po japo sku. Czysta 

forma – prostok tna wanna Squaro 

wykonana z quarylu. 

Wymiary: 170 x 75 lub 180 x 80 cm
11 Tu  nad tafl  – to najmodniejszy 

sposób za ywania k pieli.

W akrylowej dwuosobowej wannie 

S k o g boko ci przekraczaj cej

60 cm otacza nas kana  przelewowy, 

umo liwiaj cy pe n  integracj

z wod

6

fot. Villeroy&Boch

fo
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7

fot. Kohler

10

11

Luksus
w kompakcie

W mniejszej azience i wannie te  mo e-

my prze y  wspania e chwile. Je li lubimy 

k piele rodzinne, wybierzmy dwuosobo-

w  wann  naro n , która jest wzorcem 

wn trzarskiej ergonomii; te najmniejsze 

zaczynaj  si  od 130 cm (d ugo  boku). 

Wanny jednoosobowe równie  mog

zapewni  komfort, a tak e... zada  szyku; 

styli ci donosz , e proste oszcz dne 

formy znów s  na topie. Licz  si  idealne 

proporcje, doskona e materia y i dopraco-

wane detale.

A luksus? Có , mo emy doda  komforto-

we zag ówki, wielofunkcyjny system hydro-

masa u (w wi kszo ci wanien akrylowych, 

z uwagi na atwo  obróbki akrylu, mo na

go bez problemu zainstalowa ) i domonto-

wa  funkcjonalne uchwyty. Wielu producen-

tów oferuje te  specjalne, u atwiaj ce czysz-

czenie pow oki, które nadaj

wewn trznej powierzchni 

wanny jedwabist

g adko .

9

fot. Sanitec Ko o

fot. D
uravit
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12   Jak modny ciuch. Kó ka, paski, 

szkocka krata. Wzory znane z odzie owych kolekcji dzi

w nowym nieoczekiwanym miejscu: na wewn trznej

powierzchni wanny. Modele z dwóch serii – Painting Line 

(kraciasta) i Motive Line (z motywem zabawnych okr g ych

buziaków), pochodz ce z kolekcji Funny Baths autorstwa 

czeskiego projektanta Pavla Štiasnego 
13   K pielowy pokój zabaw. Gratka dla trzylatka – wanna 

Funny Baths z serii Special Line, w której ka dy model 

powstaje wed ug autorskiego projektu lub pomys u klienta 
14   Plakatówki w palecie. Nie tylko wanna mo e by  kolorowa, ale i... 

sama k piel. Chromoterapia znana by a ju  w staro ytno ci; dzi  robi 

karier  w kosmetologii. Dlatego producenci wanien coraz cz ciej jako 

dodatek oferuj  zestaw do terapii kolorami. Czerwone wiat o pobudzi 

nasze zmys y, pomara cz – o ywi i zregeneruje, 

ziele  przywróci nam zachwian  równowag , b kit wyciszy 

i ukoi, a silne wiat o ó te rozbudzi intelekt i wzmocni cia o
15   Impresjonistki. Malowid a, zdobi ce wanny Funny 

Baths, s  wyj tkowo trwa e; wykonane na spodniej stronie 

pokrywaj cego nieck  od wewn trz akrylu, nie wyblakn

nawet po wielu latach – p yta akrylowa zabezpiecza zarów-

no struktur  rysunku, jak i kolory

K piel
w t czy

Je li lubimy kolor w azience, zwy-

kle uk adamy na cianach barwne 

p ytki. To dobry pomys , ale mo na te

inaczej – do stonowanej aran acji 

dobra  kolorow  wann . Jednobarwn

lub wzorzyst , w wyra ny jaskrawy dese .

Albo... pomalowan  zgodnie z naszym 

yczeniem r k  artysty.

Inny sposób, to gra kolorowym wiat em;

jej si  jest zmienno . Mo emy dobiera

odcienie w zale no ci od nastroju i potrze-

by: na uspokojenie, na pobudzenie energii, 

na smutki...  

Takie specjalne efekty w azience nie znu-

dz  si  pod warunkiem, e dobierzemy im 

odpowiedni  opraw . Wn trze powinno 

by  pow ci gliwe; zbyt krzykliwa i cha-

otyczna aran acja zgasi wra enie i szybko 

nas zm czy.
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13

fot. Riho

Je li w ma ej azience ulubiona wanna, 
z której nie chcemy zrezygnowa , wyeli-
minuje kabin  prysznicow , nie musimy 
wyrzeka  si  mo liwo ci skorzystania z szyb-
kiego natrysku. Do ka dej wanny mo emy
dzi  dobra  estetyczny parawan nawannowy. 
Wygodne s  lekkie konstrukcje rozsuwane 
oraz sk adane, dwu- lub kilkuelementowe. 

Dostaniemy te  parawany segmentowe do wanien naro nych o zewn trznej
kraw dzi owalnej lub okr g ej. Os ona mo e zabezpiecza  tylko cz  pola 
wanny, ale tak e jej ca  d ugo ; wtedy tworzy obszern  komfortow  kabin .
Oferta cenowa – szeroka, od najta szych konstrukcji z tworzywa, dost pnych
ju  od ok. 100 z , po eleganckie bezramowe parawany z gi tego szk a w cenie 

kilku tysi cy. Na zdj ciu sk adana os ona Suite Reverse firmy Cesana z relin-
giem na r cznik, cena – ok. 3600 z

Poziom
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fot. Riho
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16   Le ny deszcz. Kabina niemieckiej firmy Blumenberg wykonana 

z drewna cedrowego. Jej powierzchni  pokrywa antybakteryjny lakier 

z ywic epoksydowych. cianki zmywa si  jak w zwyk ej kabinie, 

przy pomocy rodków do czyszczenia urz dze  sanitarnych
17   Stoi otworem. Do szklanej kabiny parawanowej Tajfun typu walk-in mo na wchodzi  z prawej lub lewej strony; 

w otwartym wej ciu pok ad z drewna tekowego. Wymiary: 80 x 120 cm, wysoko  (z brodzikiem akrylowym 

PMMA g boko ci 4 cm) 205 cm. Cena – ok. 1500 z
18   Panoramiczna. Pod przezroczystym dachem z o wietleniem konstelacyjnym i deszczownic  mo na poczu

si  niezwykle. Kabina Zona Club typu Shower Space wyposa ona w kamienny panel z 8 dyszami, w kolorze 

granitowej czerni lub piaskowym. Wymiary: 88 x 168 cm, wysoko  230 cm
19   Za szklana kurtyn . Otwarta naro na kabina Eclisse firmy Cesana jest przestronna (100 x 165 cm, wysoko

ok. 200 cm) i solidna (szk o hartowane gr. 8 mm). Pasuje do niej akrylowy brodzik stawiany (wys. 10 cm) 

lub wpuszczany w posadzk  (5 cm). Cena – od ok. 12 600 do 15 100 z
20   Kosmiczna kapsu a. Kabina Whitewater: aluminiowe s upki konstrukcyjne umieszczono w jej wn trzu,

co pozwoli o stworzy  jednolity szklany p aszcz zewn trzny. W wersji podstawowej otrzymamy brodzik, syfon 

i bateri  termostatyczn  Grohe wraz z siedziskiem. Dodaj c dwa halogeny, wytwornic  pary i paroizolacyjne 

zadaszenie, stworzymy prawdziwy przyczó ek regeneracji. Cena (z opcjami) – ok. 30 800 z
21   Minimalistycznie. Wn ka prysznicowa os oni ta jedynie dwuskrzyd owymi drzwiami ze szk a hartowanego 

gr. 6 mm. Standardowa wysoko  185 cm (na zamówienie do 200 cm), szeroko  od 120 do 180 cm; 

cena od ok. 3400 do 4400 z
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fot. Ronal
21

Szklany
kombinat

Wspó czesny natrysk to ju  nie tylko przezroczysta klatka z umoco-

wanym na dr ku prysznicem. Naro ne kabiny z tworzywa uj tego

w bia e ramy z PCV przesta y nam wystarcza . Dzi  szk o zyskuje 

przewag  nad „plastikami”, cho  te ostatnie – trwalsze i bardziej 

eleganckie ni  kiedy  – wci  znajduj  zwolenników.

Dostosujmy wygl d kabiny do naszych estetycznych upodoba ,

a jej wielko  i kszta t do w asnego poczucia ergonomii i wygody. 

A w co mo emy j  wyposa y ? W panel masa owy, w rozk adane

siedzisko, w generator pary, g o niki audio, telefon lub telewizor... To 

wszystko jest dzi  dost pne, cho  oczywi cie s ono kosztuje.

fot. Deante

18

fot. Coram

fot. Ravak

20
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22   K piel orientalna. P aski brodzik Superplan 

(g . 2,5 cm) z delikatnym ornamentem, idealny 

do zabudowy równo z pod og . Stal emaliowana 

gr. 3,5 mm pokryta jest g adk , tward  jak szk o

pow ok , która u atwia sp ukiwanie wody i cz steczek

brudu. Projekt Andreasa Hauga i Toma Schönherra 

z biura Phoenix Design, Stuttgart/Tokio
23   Podk ad jak pok ad. Brodzik ceramiczny z serii Happening. 

Wymiary: 80 x 100 x 6,5 cm; cena – 1063 z . Wewn trz idealnie dopasowana 

podk adka z drewna w kolorze teak; cena – 975 z
24   R czna robota. Oryginalny szkliwiony brodzik ceramiczny, nosz cy

wyra ne lady technologii hand made; do wyboru prawie 300 kolorów szkliwa. 

Obok wzorów firmowych, równie  formy wed ug projektu klienta
25   G binowy. Brodzik Deep Plus o wymiarach bocznych 80 lub 90 cm, 

to mini-wanna – ma g boko  a  23 cm (wysoko  zewn trzna 38 cm) 

i wygodnie uformowane siedzisko. Od spodu usztywnia go p yta stabilizacyjna, 

od góry powierzchni  pokrywaj  subtelne wyst py antypo lizgowe.

Cena – ok. 500 z  (ze stela em i obudow  ok. 770 z )
26   Brodzenie w li ciach... zapewnia nam p aski brodzik Filo Pavimento 

z antypo lizgowym dekoracyjnym ornamentem w kolorze bia ym lub ciemnej 

czekolady, wyprodukowany przez Disegno Ceramica

Brodzik to zwykle nieod czny element kabiny, 

cho ... brodzi  w nim coraz trudniej. 

Najmodniejsze s  konstrukcje idealnie 

p askie, wbudowane w posadzk  (uwaga! 

trzeba przewidzie  przestrze  na syfon). 

Jednak brodzik g boki te  ma swoje zalety: 

wyk piemy w nim brzd ca, zrobimy r czn  przepierk , która 

nie mie ci si  w designerskiej umywalce, lub po prostu mi o ogrze-

jemy stopy. 

W ród tworzyw: plastyczny akryl i jego pochodne, szlachetne 

konglomeraty mineralne, emaliowana stal. Spotyka si  te  autorsko 

potraktowany kamie , drewno i ceramik .

fot. Kaldewei
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24

fot. Deante

25

fot. Coram

Bardzo modny wariant prysznica to natrysk bez 
cian, „zawieszony” w przestrzeni (fot. a). By nie 

zachlapa  ca ej azienki, potrzebujemy na niego 
sporo miejsca; w mniejszym wn trzu alternatyw
mo e by  szklana cianka parawanowa, mocowa-
na do pod ogi i sufitu, os aniaj ca stref  natrysku 
od frontu. Takie rozwi zania dodaj  pomieszcze-
niom oddechu i lekko ci, a prysznic staje si  ele-
mentem odmaterializowanym. Dla posiadaczy 
ogrodów – inna atrakcja: tusz pod go ym niebem, 
doskona y po intensywnej k pieli s onecznej. Na 
cian  zewn trzn  mo emy wyprowadzi  kran 

z ciep  i zimn  wod , do którego pod czymy
w  prysznicowy. Ale nie musimy – wys-
tarczy fi skie wiadro z wewn trzn  pow ok
antybakteryjn (fot. b). Woda – wprost 
z nagrzanego na s o cu w a ogro-
dowego.

Usuwamy
cianyciany

fo
t. 

W
oo

d
im

p
ex

fo
t. 

K
al

d
ew

ei

a

b

26

wanny.indd 43wanny.indd   43 2008-11-29 18:23:512008-11-29   18:23:51


