
Praktyczna i nowoczesna forma ceramiki 

i mebli „Rekord” pozwalaj  zaaran owa

wn trze na wiele sposobów. 

azienka, cho  niedu a, jest urz dzona bar-

dzo funkcjonalnie. Na niewielkiej powierzchni 

zmie ci a si  wygodna kabina prysznicowa 

KO O FRESH. Jej walory z pewno ci  doce-

ni  mi o nicy orze wiaj cej k pieli.

Obszern  umywalk , z g bok  mis  usy-

tuowano tak, e wokó  niej pozosta o du o

wolnego miejsca. U ytkownikom zapewnia to 

pe en komfort mycia. Pod u na wn ka w cia-

nie nad umywalk  s u y jako pó ka na kosme-

tyki i zapasowe r czniki. Powy ej wisi du e

lustro. Dobre o wietlenie w tej cz ci wn trza 

zapewnia lampa z bia ym kloszem. 

Strefa toalety, gdzie zastosowano zestaw WC 

kompakt, mo e by  otwarta, albo oddzielo-

na od k cika k pielowego ciank . Taka 

cianka to odpowiednie miejsce na grzej-

nik drabinkowy, idealny do suszenia r cz-

ników. Wn ka nad WC kompaktem stanowi 

pó k  na dekoracyjne drobiazgi. Mo na tam 

ustawi  np. doniczki z kwiatami, ozdobny 

wazon, albo wiece – zapalone stworz  we 

wn trzu przytulny klimat. 

Po przeciwnej stronie pomieszczenia stoi wyso-

ka szafka boczna. Jest w niej sporo miejsca na 

zapasowe r czniki i przybory toaletowe. 

Pod oga wykonana jest z dwóch materia-

ów. W cz ci, gdzie znajduj  si  kabina 

prysznicowa i umywalka, zastosowano 

p ytki ceramiczne. Na pozosta ym frag-

mencie u o ono bardzo modn  drewnia-

n  mozaik  przemys ow . Jej ciep y kolor 

oraz pastelowa barwa p ytek ceramicz-

nych nadaj azience wyj tkowo przytul-

ny charakter. Na stonowanym tle bia a

ceramika „Rekord” prezentuje si  bardzo 

efektownie.

Nowa seria ceramiki KO O – Rekord 
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