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URZĄDZANIE KUCHNI I  ŁAZIENKI
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W ostatnich latach rola kuchni i łazienki bardzo się 

zmieniła. Kiedyś urządzaliśmy te pomieszczenia sku-

piając się na ich funkcjonalności. Dziś wymaga się, 

aby były także efektowne i tworzyły spójną całość 

z resztą domu lub mieszkania. Jak tego dokonać i na 

czym się skupić w pierwszej kolejności?

Po pierwsze: jakie są potrzeby?

Ile osób będzie korzystało z łazienki? Czy przyda-

dzą się dwie umywalki? Korzystasz ze zmywarki do 

naczyń, a może potrzebujesz dużego zlewozmywa-

ka? Czy w łazience jest miejsce na dużą, czy małą 

kabinę? Wolisz zlewozmywaki z ciepłego w dotyku 

granitu, czy ze szlachetnej stali? A może marzy ci się 

szklany zlewozmywak pasujący do płyty indukcyj-

nej? Odpowiedź na takie pytania to już połowa pracy 

przy aranżowaniu kuchni i łazienki.

Styl przez duże „S”

Raz zaaranżowana łazienka będzie służyć przynaj-

mniej przez kilka lat, bardzo ważne jest więc, aby jej 

styl, kolorystyka i użyte rozwiązania były ponadcza-

sowe i trwałe. Zgodnie ze złotą myślą Coco Chanel, 

że moda przemija, a styl pozostaje. Dlatego warto 

postawić na naturalne materiały, granit, szkło, chrom 

i białą ceramikę.

W takim wnętrzu można się pokusić o subtelny 

akcent, który nada pomieszczeniu charakteru, a jed-

nocześnie nie zdominuje go. Ciekawą propozycją są 

czarne i białe baterie oraz zestawy prysznicowe. Jeśli 

chcemy wprowadzić interesujący motyw do kuchni, 

przyjrzyjmy się zlewozmywakom granitowym i szkla-

nym dostępnym w wielu wykończeniach, a także 

kolorowym bateriom kuchennym. 

Niezawodność

W tym kontekście szczególnie warto zwrócić uwagę 

na jakość wyposażenia. Od dzisiejszej decyzji będzie 

zależało nasze zadowolenie po kilku latach użytko-

wania. Przyjrzyjmy się więc szczegółom konstrukcyj-

nym: czy bateria jest wykonana z wysokiej jakości 

mosiądzu, jej głowica jest ceramiczna, a szkło kabiny 

lub zlewozmywaka odpowiednio grube i hartowane? 

Wybranie renomowanego producenta daje gwa-

rancję, że produkty będą z najwyższej półki, zostały 

wykonane w najnowszej technologii i nie zawiodą 

nas w najmniej oczekiwanym momencie.

Idealne dopasowanie

Wiadomo, że najlepiej prezentują się rozwiązania 

dopasowane idealnie do potrzeb. Ta zasada na 

pewno sprawdza się w przypadku wyboru kabiny 

natryskowej. Największą elastyczność oferują sys-

temy, których elementy – szklane ścianki i drzwi 

przesuwne – można kupić osobno i łączyć według 

własnego uznania. To pozwala na stworzenie wygod-

nej kabiny prysznicowej niezależnie od wielkości 

i kształtu łazienki. Różne wymiary drzwi i ścianek 

umożliwiają dopasowanie i montaż w różnych prze-

strzeniach: we wnęce, w narożniku pomieszczenia 

lub pośrodku ściany.

Kompletność rozwiązań

Często producenci wyposażenia starają się ułatwić 

klientom harmonijny dobór wyposażenia. Jednym 

ze sposobów na to jest oferowanie kompletnych 

kolekcji, serii lub zestawów „5 w 1” obejmujących 

właściwie wszystko, co jest potrzebne w łazience. 

Dzięki temu oszczędzamy czas, a jednocześnie 

mamy pewność, że wygląd pomieszczenia będzie 

spójny, a wszystkie elementy będą doskonale do 

siebie pasować.
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Kabina ALPINIA
Kabina Alpinia łączy użyteczność produktu z estetyką wykończenia. Cicho domyka-

jące się drzwi, dokładnie przylegające magnetyczne uszczelki i wygodne uchwyty 

sprawiają, że prysznic już zawsze będzie się kojarzył z bezpieczeństwem i relaksem. 

Powłoka Active Cover odpycha wodę od powierzchni szyby, ułatwiając zachowanie 

czystości. Kabina pasuje do wnętrz urządzonych w stylu minimalistycznym.

Odpływ ścienny
Odpływy liniowe pozwalają ujednolicić łazienkową aranżację poprzez ograniczenie 

faktur i kolorów oraz zachowanie w całym pomieszczeniu jednolitej powierzchni pod-

łogi, pokrytej tym samym rodzajem płytek. Odpływ ścienny montuje się zamiast bro-

dzika. Dzięki temu przestrzeń kąpielowa jest łatwa do utrzymania w czystości. Odpływ 

ścienny daje możliwość stworzenia kabiny w nietypowym rozmiarze i kształcie. 

Miska ustępowa wisząca bez kołnierza ANEMON ZERO
Toaleta bez rantu, pod którym mogłyby się gromadzić bakterie, pozwala łatwiej 

utrzymać higienę w łazience. Miskę można spłukać mniejszą ilością wody, na czym 

zyskuje nie tylko domowy budżet, ale całe środowisko naturalne. Krawędź toalety 

została wyprofilowana tak, aby w razie konieczności bez problemu odebrać także 

pełną pojemność sześciolitrowej spłuczki, bez ryzyka rozchlapania. 

Umywalka nablatowa Gardenia
GARDENIA to jedno z najmodniejszych rozwiązań dostępnych na rynku. Niewielkie roz-

miary pozwalają na zastosowanie tej umywalki w małych łazienkach. Dzięki zaokrągle-

niom i wyważonym kątom nachyleń umywalka wygląda lekko i delikatnie. Model pasu-

je zarówno do armatury o organicznych kształtach, jak i do tej o prostych kątach. Gardenia 

będzie się świetne prezentować z baterią z podwyższonym korpusem, bądź podtynkową. 

Deszczownia HIACYNT
Delikatny korpus współgra z ultrapłaską głowicą, która szybko napełnia się wodą 

i zapobiega skapywaniu kropli po kąpieli. Regulowany rozstaw drążka pozwala 

zmienić jego położenia o 20 cm i dopasować wysokość montażu głowicy do wzrostu 

użytkowników. Subtelne linie pozwolą dostosować deszczownię do każdej łazienki, 

a system anti-calc ułatwi czyszczenie słuchawki z osadów. 

Zlewozmywak stalowy FOBOS
Zlewozmywaki stalowe są niezwykle trwałe, odporne na ścieranie i zanieczyszczenia. 

Świetnie wyglądają zarówno w kuchniach tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Naj-

nowsze stalowe zlewozmywaki Fobos przyciągają uwagę minimalistycznym wzor-

nictwem i doskonałym wykonaniem. Szeroki ociekacz w połączeniu z głęboką komo-

rą 21,5 cm tworzą bardzo komfortową przestrzeń do wygodnego użytkowania. 

Zlewozmywak granitowy FIESTA SOLIS
Kolekcja 1-komorowych zlewozmywaków granitowych, wyróżniających się dopra-

cowanymi detalami. Okrągła komora została wykończona modnymi trapezowymi 

krawędziami. Zlewozmywaki świetnie sprawdzą się w małej kuchni – pasują bowiem 

do szafek o wymiarach wewnętrznych 45 cm. Produkt dostępny w trzech opcjach 

kolorystycznych: grafitowy, piaskowy, szary metalik. 

Parawan nawannowy ALPINIA
Parawan nawannowy to kompromis dla tych, którzy w małej łazience chcą posiadać 

jednocześnie wannę i kabinę prysznicową. Pozwala zaoszczędzić miejsce potrzebne 

na meble łazienkowe oraz inne sprzęty. Zaletą parawanów wahadłowych jest ich 

funkcjonalność – otwieranie w prawo lub w lewo i łatwość czyszczenia – pokrycie 

szkła powłoką Active Cover. 

Umywalka TEMISTO z konsolą 
Alternatywa dla klasycznej szafki, która w komplecie z funkcjonalną umywalką uzu-

pełni modną aranżację i optycznie powiększy każdą małą łazienkę. Zestaw dostępny 

jest w dwóch rozmiarach, a wysokość i poziomowanie można dostosować dzięki re-

gulowanym nóżkom konsoli. Zintegrowany wieszak na ręcznik oraz demontowalna 

półka stalowa z otworami czerpią z estetyki konstrukcji stalowych. 
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