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Tworz¹ t³o, czasem dyskretne,
kiedy indziej zdecydowane i wyraziste.
Za ka¿dym razem – wa¿ne. Œciany i pod³oga
naszej ³azienki s¹ kanw¹ aran¿acji, która okreœla klimat i nastrój
wnêtrza. Na szczêœcie mamy w czym wybieraæ…

wa¿ny
2008
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SI£A

fot. Ceramika Parady¿

P£YTEK

Dziœ, gdy do ³azienek wkroczy³y tynki i farby
strukturalne, szklane tafle, drewno, beton,
a nawet tapety, mo¿na by przypuszczaæ, ¿e
króluj¹ce w nich dawniej p³ytki ceramiczne
odejd¹ w zapomnienie. Nic podobnego – ceramika, po kilku latach defensywy, prze¿ywa
triumfalny come back. P³yty, p³ytki i mozaiki
sprzedaj¹ siê lepiej ni¿ kiedykolwiek. Producenci zastosowali sprytny fortel, zlecaj¹c projekty ceramiki i gresu naœladuj¹cych inne materia³y. Dziêki temu mo¿na dziœ po³¹czyæ funkcjonalnoœæ glazury i terakoty z wyj¹tkowym
efektem wizualnym: p³ytki przypominaj¹ boazeriê, spatynowane panele metalowe, ryflowan¹ stal, kamieñ szlachetny, a nawet… œcianê pomalowan¹ przy pomocy szablonów czy
oklejon¹ tapet¹.
Wybór u³atwiaj¹ linie wzornicze o charakterystycznych nazwach, jak choæby wood, fiori, gold, silver steel czy green stone. W dodatku z regu³y ka¿da z nich zawiera p³ytki
ró¿nej wielkoœci i kszta³tu, a tak¿e dodatkowe elementy dekoracyjne: paski, wstawki
i inkrustacje. Mi³oœnicy stylu rustykalnego
czy klimatów œródziemnomorskich znajd¹
ceramikê o nieregularnych brzegach, stworzon¹ do grubej, nieco nie4
równej fugi. Minimaliœci bez
problemu kupi¹ wielkoformatowe p³yty o idealnie skalibrowanych krawêdziach, dziêki
którym ze spoinowania i fugowania mo¿na w ogóle zrezygnowaæ. Kto lubi styl dekoracyjny, znajdzie zestawy p³ytek
do uk³adania prawdziwych obrazów. A mo¿e warto pomyœleæ
o po³¹czeniu ceramiki z innymi materia³ami: drewnem,
szk³em czy betonem? Owszem; takie maria¿e bywaj¹ bardzo udane.

fot. Cersanit
1

fot. Polcolorit

2

fot. Cersanit
3

fot. Ceramika Parady¿

O 1-5 Na rynku zapanowa³o kwiatowe
szaleñstwo; roœlinne ornamenty przenios³y siê

5

fot. Zirconio

z sukni i chust na œciany. Ale czyha tu
niebezpieczeñstwo: uk³adaj¹c florystyczne

7

wzory na wszystkich œcianach ryzykujemy wra¿enie przesytu,

6

fot. Zirconio

fot. Ceramika Parady¿

w którym zagubi siê lekkoœæ ornamentu. Dobra rada: po³¹czmy
p³ytki wzorzyste z g³adkimi lub z innym jednolitym materia³em,
pamiêtaj¹c przy tym, by u³o¿yæ je w miejscach najbardziej wyeksponowanych i najlepiej oœwietlonych

O 6-7 Gres potrafi œwietnie udawaæ kamieñ,
a nawet drewno

sciany_z_cieniami.qxd

2007-12-09

18:04

Page 24

NA SUROWO
8

fot. Ceramika Tub¹dzin

9

fot. Cersanit

fot. Marazzi
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fot. Cer-Art Studio

12

fot. Polcolorit

Ci, którym nie odpowiada ³azienka wykafelkowana od pod³ogi po sufit, powinni rozwa¿yæ
„wariant strefowy”: wy³o¿enie p³ytkami jedynie
miejsc najbardziej nara¿onych na zachlapanie
– np. niewielkich pól nad umywalk¹ i wann¹.
Efekt mo¿e byæ interesuj¹cy. Trzeba tylko pozosta³e fragmenty œcian pokryæ pow³ok¹ o wysokiej odpornoœci na zawilgocenie. Dziœ farby
o takich w³aœciwoœciach – np. lateksowe, winylowe czy silikatowe – dostêpne s¹ w pe³nej
gamie kolorystycznej. Mo¿na barwnie pofantazjowaæ!
Niekosztownym sposobem na wykreowanie
wyj¹tkowego nastroju jest u¿ycie tynków i farb
strukturalnych, a tak¿e – pow³ok mozaikowych czy reliefowych. Odpowiednio fakturuj¹c te pierwsze, nadamy œcianom wiekowy,
nierówny i chropowaty wygl¹d – takie idealnie
dope³ni¹ wystrój w stylu wiejskim, antycznym,
etnicznym czy w klimacie po³udnia Europy.
Mo¿na te¿ odwa¿yæ siê na bardziej nietypowe,
a widowiskowe faktury (np. powierzchniê prosto lub faliœcie zryflowan¹ za pomoc¹ pacy zêbatej), które nadadz¹ designerski sznyt wnêtrzu w stylu industrialnym. U¿ycie pow³ok
strukturalnych umo¿liwia przy tym zamaskowanie nieznacznych niedoskona³oœci

pod³o¿a. Mozaiki i reliefy pozwol¹ z kolei
uzyskaæ wyj¹tkow¹, niemal trójwymiarow¹
g³êbiê koloru, albo te¿ efekt sp³owia³ego
antycznego fresku. Specjalne farby i stiuki
wyczaruj¹ na œcianach zamsz, pow³okê
skórzan¹, g³adki marmur czy porowaty trawertyn, a w ka¿dym razie… ich doskona³e
imitacje.

O 8-12 Dziœ pojêcie dekorów w tradycyjnym
rozumieniu zanika. Ich funkcjê z powodzeniem mog¹ pe³niæ malowane lub
metalizowane p³ytki, u³o¿one pasami
w wybranych miejscach. Wspó³czesne
dekory to albo szerokie pasy albo
– przeciwnie – w¹skie ceramiczne
„kreski”. Zwykle zdecydowanie
kontrastuj¹ z pozosta³ymi p³ytkami
we wnêtrzu: kolorem, faktur¹, czasem
materia³em.

O 13 W ³azience, któr¹ „urz¹dza“ bogato
sfakturowana powierzchnia œcian
w zdecydowanym ciep³ym kolorze, meble
i ok³adziny nie s¹ nieodzowne;
g³ównym kreatorem nastroju staje siê
s¹cz¹ce siê przez w¹skie okno œwiat³o
s³oneczne oraz umiejêtnie dobrane
sztuczne oœwietlenie
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O 14 Drewniana ok³adzina na œcianach nie musi byæ
przaœnie przytulna; mo¿e wnosiæ do wnêtrza ekskluzywny szyk, jakiego nie powstydzi³by siê marmur.
G³êbia barwy hebanu podkreœla szlachetn¹ prostotê
sprzêtów sanitarnych. Taka ³azienka, to doskona³y
przedtakt przed wieczornym przyjêciem

O 15 Czerwonawe drewno merbau œwietnie rozumie
siê z biel¹ kwadratowych p³ytek. Oryginalna obudowa wanny, choæ czêœciowo os³ania (a mo¿e w³aœnie
dlatego!), uwypukla jednak ³adn¹ formê urz¹dzenia

fot. Hansgrohe

fot. DLH
15

14

Z LASU
Dla mi³oœników przytulnych klimatów ciekaw¹
propozycj¹ jest drewno egzotyczne. Od rodzimego ró¿ni je znacznie wy¿sza zawartoœæ ¿ywic, co sprawia, ¿e œwietnie znosi wilgotny ³azienkowy klimat. Gatunki najbardziej „wodoodporne” to iroko, teak, ipe i doussie. Egzotyce nazw odpowiada niecodziennoœæ us³ojenia
i bogactwo odcieni, od oliwkowych, przez
czerwonawe i miodowe br¹zy, po g³êbok¹
brunatn¹ czerñ. Mo¿na u¿yæ te¿ twardych odmian drewna krajowego, jednak trzeba je
skutecznie zabezpieczyæ impregnatem, a nastêpnie silnym, dobranym przez specjalistê
lakierem.
Drewnem w postaci du¿ych paneli czy desek
mo¿na wy³o¿yæ pod³ogê i wszystkie œciany ³azienki – drewniane t³o wspaniale wyeksponuje
jasn¹ ceramikê. Równie ciekawy efekt mo¿e
przynieœæ zastosowanie tego materia³u jako
jednego z wielu elementów aran¿acji. Atrakcyjnie wygl¹daj¹ drewniane „pok³ady”, wyodrêbniaj¹ce ró¿ne strefy pomieszczenia. Z regu³y drewno uk³ada siê wtedy w pielêgnacyjnej, suchej strefie ³azienki. Spotyka siê jednak
wnêtrza, w których przewrotnie zaprojektowano odwrócony uk³ad.

KAMIEÑ
NA KAMIENIU
Z uwagi na wysok¹ cenê rzadko wykorzystujemy go w salonach, jednak wielu z nas uznaje, ¿e w ³azience – czêsto przecie¿ niedu¿ej
– mo¿na sobie pozwoliæ na kosztowny kamieñ naturalny. I s³usznie; warto w niego inwestowaæ – jest trwa³y i ³atwy do utrzymania
w czystoœci, a wiêkszoœæ jego gatunków
doskonale znosi kontakt z wod¹. Wnêtrze wy³o¿one odpowiednio dobran¹ ok³adzin¹
kamienn¹ zawsze bêdzie eleganckie.
Warto zadbaæ, by nadmierne „dostojeñstwo”
wystroju nie kolidowa³o z aran¿acj¹ pozosta³ych pomieszczeñ. Dlatego du¿e, marmurowe lub granitowe p³yty polecane s¹ raczej do
przestronnych pokoi k¹pielowych w rozleg³ych willach; w niewielkim domu o prostym
wystroju lepiej sprawdzi siê bezpretensjonalny porowaty trawertyn lub ten sam marmur
czy granit, ale w formie mniejszych p³ytek

b¹dŸ mozaiki. Podobn¹ zasadê warto stosowaæ w kompozycji wystroju samej ³azienki:
we wnêtrzu rustykalnym lepiej zagraj¹ nieregularnie ³amane i lekko chropowate kamienne „ciosy”, ni¿ idealnie równe, polerowane
p³yty. Klimat industrialny zapewni kamieñ o¿eniony ze stal¹ nierdzewn¹; to samo tworzywo
w s¹siedztwie drewna natychmiast „podniesie
temperaturê” – wnêtrze wyda siê przytulniejsze. Po³yskliwy g³adki marmur w ch³odnym
odcieniu wyeksponuje urodê stylizowanych
staromodnych sanitariatów. Z kolei prosta kubiczna ceramika bêdzie siê doskonale czu³a
na tle szorstkiego, miodowego, czerwonawego czy br¹zowego trawertynu.
Do tych ogólnych zasad jedna uwaga: nie
stosujmy ich bez refleksji nad w³asn¹ wizj¹.
Stereotypy s¹ wszak po to, by je ³amaæ. Jedno jest pewne – nie ma dwóch identycznych
kamieni, dlatego „ubrana w kamieñ” ³azienka
równie¿ bêdzie niepowtarzalna.
16

O 16 Ten piêkny rodzimy marmur bêdzie
doskonale wygl¹da³ w pa³acowej ³azience
w rezydencji, ale tak¿e w bezpretensjonalnym i prostym, nowoczesnym wnêtrzu.
Cudze chwalicie…

fot. Marmur
S³awionice
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O 17 Szklany minimalizm: piaskowana
tafla o „rozwodnionej” naturalnej barwie
– gwarancja poczucia ³adu i sterylnej
czystoœci. Zgrabna kubiczna umywalka
Visit firmy Keramag jest jak stworzona

ne – szklane kafle w stapiane i barwione
wzory. Mog¹ wspó³istnieæ z p³ytkami,
drewnem, betonem. Pamiêtajmy tylko

18

– same kafle s¹ ju¿ wystarczaj¹co

fot. Krzemieñ

do takiej scenografii

O 18 Dla tych, którzy wol¹ efekty dekoracyj-

atrakcyjne; t³o powinno zachowaæ spokój

O 19-20 I jeszcze jedno zastosowanie szk³a:
œcianki z luksferów. Warto o nich pomyœleæ,
zw³aszcza ¿e mamy dziœ do wyboru
pustaki w wielu kolorach. Taka barwna
podœwietlona przegroda bêdzie wspania³¹
ozdob¹ spokojnego monochromatycznego

PE£NE
SZK£O

wnêtrza

17

fot. Vitrosilicon

fot. Sanitec Ko³o

£azienka jak akwarium? Czemu nie. Osi¹gniêcia technologów pozwalaj¹ u³o¿yæ szklan¹ taflê nawet pod stopami. Bezpieczne hartowane szk³o to tworzywo do realizacji najœmielszych wizji, ³azienkowych „szklanych
domów”. Da nam przestrzennoœæ i poczucie
sterylnej wrêcz czystoœci, choæ, niestety, o tê
czystoœæ trzeba bêdzie dbaæ.
Szklane ok³adziny mog¹ mieæ postaæ wielkoformatowych tafli lub p³ytek wielkoœci standardowych elementów ceramicznych, a wiêc
kwadratów i prostok¹tów o ró¿nych wymiarach oraz mozaiki. Mo¿na dostaæ materia³
w naturalnym kolorze szk³a – odcieñ po u³o¿eniu zale¿eæ bêdzie od koloru pod³o¿a, ale
tak¿e od barw pozosta³ych powierzchni we
wnêtrzu. Mo¿na te¿ wybraæ szk³o
19
barwione; takie zapewnia nies³ychanie widowiskowe efekty. Szklana toaleta, po³yskuj¹ca kolorem rubinu
czy szmaragdu, sama bêdzie wygl¹da³a jak klejnot.
„Zabawa w szk³o” jest niestety kosztowna: ceny zaczynaj¹ siê od ok.
1000 z³ za m2 materia³u. Ale warto pomyœleæ choæby o szklanych dekorach
(s¹ dostêpne w postaci listewek ró¿nej
gruboœci) czy pojedynczych kafelkach. Na
pewno dodadz¹ urody p³ytom szorstkiego
gresu, trawertynu czy drewnianym panelom
œciennym.
Oszczêdnym i tradycjonalistom pozostaj¹ lustra, które w du¿ym formacie zawsze robi¹
dobre wra¿enie. A ka¿demu wnêtrzu dodadz¹ przestrzeni.

20

fot. Stefania
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fot. Sanitec Ko³o
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O 21 Do szalowania betonu mo¿na u¿yæ desek, najlepiej takich o wyrazistym
„plastycznym” us³ojeniu (np. sosnowych). Œlady deskowania i s³ojów stworz¹
wtedy ciekawe trójwymiarowe t³o dla prostej lœni¹cej ceramiki, wydobywaj¹c
jej urodê

O 22 Beton industrialny: œciany z odciskiem szalunku systemowego z wielkowymiarowych p³yt. Widoczne na powierzchni regularne rysy w miejscach ich ³¹czenia oraz œlady „nitów” – œrub mocuj¹cych szalunek w naro¿nikach – doskonale
21

FABRYCZNIE
Archetyp ³azienki to przytulne pomieszczenie, które emanuje ciep³em, a jednoczeœnie
uwodzi czystoœci¹, zaklêt¹ w g³adkich po³yskliwych powierzchniach. Czy tak byæ musi?
Niekoniecznie. £azienka to dobre miejsce na
industrialny eksperyment. Baz¹ „loftowego”
wystroju mo¿e byæ wówczas beton – tworzywo budowlane o wyj¹tkowej plastycznoœci
(oczywiœcie do czasu!).
Przekora betonu polega na tym, ¿e wykañcza siê nim œciany czy pod³ogi… w ogóle ich
nie wykañczaj¹c; niecodzienny efekt uzyskujemy tu za niewielkie pieni¹dze. Trzeba tylko
u¿yæ mieszanki z udzia³em piasku drobnej
frakcji; taki beton, g³adki i „drobnoziarnisty”,
nazywa siê te¿ architektonicznym. Betonowe
powierzchnie wystarczy zaimpregnowaæ – ot
i ca³e wykañczanie.
£azienkê wykoñczon¹ betonem mo¿na
ociepliæ elementami z drewna, o¿ywiæ kolorowymi designerskimi „plastikami”, wy-

komponuj¹ siê z wielk¹ „loftow¹” witryn¹ okienn¹

ch³odziæ do zera taflami szk³a, szklanym
meblem czy umywalk¹ albo… oziêbiæ do
temperatury ujemnej za pomoc¹ stali nierdzewnej. Ona sama równie¿ mo¿e wyst¹piæ w roli g³ównej – jako ok³adzina œcienna
czy np. tworzywo obudowy wanny.

TYLKO
W POZIOMIE
Pomys³ na niebanaln¹ pod³ogê w ³azience to
wylewana posadzka z ¿ywicy epoksydowej –
wyj¹tkowo trwa³a, odporna na wilgoæ i œcieranie, bardzo ³atwa do wyczyszczenia. W dodatku mo¿na j¹ u³o¿yæ na ogrzewaniu pod³ogowym. Cieniutk¹ (od ok. 1,5 do 4 mm) warstwê posadzkow¹ wykonuje siê technik¹ wylewania na idealnie wyrównanym jastrychu.
Ten zaawansowany technologicznie materia³, do niedawna wykorzystywany g³ównie
w obiektach przemys³owych, bez kompleksów wkracza dziœ do wnêtrz, daje bowiem
olbrzymie mo¿liwoœci aran¿acyjne. ¯ywica

bezbarwna odmaluje kolor i fakturê pod³o¿a, na którym j¹ wylano. Mo¿na u¿yæ ¿ywicy kolorowej w jednym z wielu odcieni palety RAL – taka pod³oga bêdzie przypominaæ barwione szk³o. Innym wariantem jest
posadzka ¿ywiczna z domieszk¹ kwarcowego kruszywa. Czy to wystarczy, by siê
ni¹ zainteresowaæ? Tradycjonalistów i niedowiarków przekona byæ mo¿e co innego:
posadzkê z ¿ywicy mo¿na wykreowaæ wed³ug w³asnej, nawet najbardziej ekstrawaganckiej wizji, zatapiaj¹c w niej dowolne
elementy dekoracyjne – p³atki kwiatów,
muszle, zwoje drutu, brokat, z³ot¹ niæ,
strzêpki tkanin, a nawet… chipsy czy makaron. Któ¿ oprze siê takiej swobodzie?
Producenci oferuj¹ te¿ pod³ogi imituj¹ce
granit lub marmur, wytwarzane na bazie ¿ywic poliestrowych. Takie „kamienne” p³yty
maj¹ nad autentykami jedn¹ przewagê
– mo¿na je dowolnie formowaæ, dostosoQ
wuj¹c do potrzeb przestrzennych.
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fot. Kludi

