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kafelki, kamień

czy d rewno

ściany

i

podłogi

Łazienkę, bardziej niż jakiekolwiek inne pomieszczenie w domu,
kreują ściany oraz podłogi. To, czy wybierzemy kafelki, drewno,
szkło lub tapetę, radykalnie wpłynie na styl całości. Popatrzmy
więc, co mamy do wyboru i wybierzmy rozwiązanie najbliższe sercu.

fot. Technic Industry

sciany i podlogi.qxd

06-12-06

11:22

Page 19

OKAFELKOWAĆ
Z GÓRY NA DÓŁ
Jeszcze do niedawna zastanawialiśmy
się, jakich w łazience użyć materiałów,
byle nie „kafelkować” jej od góry do dołu.
Dziś już nie jest to zabronione – płytki
znowu przeżywają swój renesans i bardzo
często kładziemy je właśnie na całości.
Nie musimy nikogo przekonywać, jakie
zalety mają płytki ceramiczne, zatem
skupimy się jedynie na przedstawieniu
nowych wzorów i innego ich wykorzystania. Musimy wziąć pod uwagę, że obecny
sposób układania płytek rożni się zdecydowanie od tego sprzed lat. W nowoczesnych wnętrzach szczytem mody nie jest
już układanie ciemnej płytki od dołu, jasnej od góry i dzielenie ich dekorem. Dziś
kładziemy najczęściej jednobarwne płytki
na całości uzupełniając je ekskluzywnymi
elementami, takimi jak np. fragmenty
szklanej mozaiki, listwy aluminiowe,
mosiężne lub z drewna egzotycznego,
czy też nowoczesne proste baterie
wychodzące ze ściany. Najczęściej
staramy się ułożyć płytki na jak najmniejszą fugę. Do wyboru mamy cały
wachlarz płytek, o różnych kolorach i fakturach, ale najczęściej wykorzystywane

fot. Villeroy&Boch
1

w modnych wnętrzach są teraz te wielkoformatowe, polerowane, z idealną kalibracją lub matowe metalizowane. Eksperymentujemy również z połączeniami
kolorystycznymi. Wszechobecne do
niedawna beże ustępują miejsca szarościom, kolorom metalizowanym, czy aluminiowym i perłowym. Jeżeli taka kolorystyka
jest dla nas zbyt smutna, to łączmy beże
z grafitami i innymi topowymi obecnie
2

fot. Marazzi

O 1 Kafelki od góry do dołu – modne
połączenie płytek z mozaiką w jednej
tonacji kolorystycznej

O 2-3 Nowe trendy – szarości i beże
zestawione z zielenią czy czerwienią;
płytki kładziemy na jak
najmniejszą
fugę

3
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fot. A. Wójcik
4

fot. Villeroy&Boch
5

barwami, takimi jak odcienie ciemnej
czekolady, śliwki, turkusu i zieleni.
Wnętrza ekstrawaganckie możemy
w całości (ściany, podłoga i sufit) pokryć
płytką mozaikową w jednym kolorze.
Ciekawy efekt można osiągnąć przez
położenie szklanej melanżowej mozaiki,
niekoniecznie w formie kwadratów czy
prostokątów. Obecnie możemy dostać

mozaiki koliste i o innych nieregularnych
kształtach. Wykorzystajmy te możliwości.
We wnętrzach klasycznych dobrze
prezentują się płytki z dekorami podkreślającymi charakter wnętrza, ale stosuje się je tylko na wybranych fragmentach ściany. Odpowiednio podświetlone,
są głównym elementem przykuwającym
uwagę w łazience.

PUŚCIĆ FARBĘ
Jeżeli jednak nie chcemy „płytkować”
całej łazienki – możemy zastosować
połączenie płytek z częściami malowanymi. Musimy jednak pamiętać, by zastosowana farba odpowiadała trudnym
warunkom panującym w łazience: podwyższona temperatura i wilgotność.
Jeżeli chcemy uzyskać naprawdę

6
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niezwykły efekt, możemy zastosować
jeden z dekoracyjnych tynków,
„kreatywną” farbę lub wykonać malowidło ścienne. Można również płytki
terakotowe
ułożyć
jedynie
na
podłodze, a ściany w całości pomalować. Nie muszą być jednolite, warto
poeksperymentować z ciekawymi wzorami geometrycznymi, czy chociażby
najprostszymi pasami w intensywnych
kolorach. W eleganckich łazienkach
klasycznych ściany można wykończyć
stiukiem, który dosyć dobrze imituje
marmur. Ale o końcowym efekcie decydują elementy wykończeniowe – może
to być klasyczny fotel, ciekawa
w formie wanna czy eleganckie drewniane meble z marmurowym blatem.

OCIEPLIĆ
DREWNEM
Modne jest także wykorzystanie
w łazience drewna. Na ścianach można
ułożyć proste panele drewniane.
Z zasady, ciemny ich kolor pięknie
uwydatni zwykle białą ceramikę. Jeżeli
dodatkowo podświetlimy taką ściankę
i umieścimy np. kilka czarno-białych
fotografii, to efekt będzie bardzo
ciekawy. Musimy jednak zawsze
pamiętać o specyficznych warunkach
panujących w łazience i zastosować
odpowiednie drewno.

7

8

fot. Zirconio

fot. DLH Drewno

O 4 Niebanalnie zaprojektowana toaleta wykorzystująca jedynie mozaikę
o nieregularnych kształtach

O 5 Prawdziwy salon łazienkowy – część kąpielową i toaletkę rozdzielono różnicując
wykończenie ścian i podłóg

O 6 Nawet w mniejszej łazience wystarczą drobne zabiegi – malowana ściana
w ciekawym kolorze i lampka na stoliku – by zamienić ją w ciepły salonik

O 7-8 Drewno w łazience wygląda pięknie i elegancko
O 9 Luksfery przełamują monotonię ścian i doświetlają wnętrze
9

DOŚWIETLIĆ
SZKŁEM
Aby doświetlić łazienkę, możemy zamiast jednej lub kilku tradycyjnych ścian
– postawić ściany ze szkła. Szkło
matowe, ujęte w aluminiowe ramy,
nada wnętrzu nowoczesny i minimalistyczny charakter. W nowoczesnych
łazienkach warto również stosować
luksfery, które dają duże możliwości
aranżacyjne.
Ciekawy efekt plastyczny uzyskamy,
montując na ciemnej ścianie przezroczyste szkło wypiaskowane w wybrany
wzór. Takie rozwiązanie można wykorzystać też w kabinie prysznicowej, jeżeli nie
chcemy umieszczać w niej płytek ceramicznych. Szkło zabezpieczy ścianę
przed wodą.
Jeżeli chcemy naszą łazienkę urządzić
w stylu klasycznym, możemy z powodze-

fot. Stefania
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fot. S. Kasper
10

niem użyć szkła stapianego. Taka ścianka, intensywnie podświetlona, da naprawdę niesamowity efekt. Dodatkową
zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że
nasza łazienka będzie z pewnością
niepowtarzalna, gdyż nigdy nie
uzyskamy takiej samej tafli szklanej.
W łazience stylizowanej lub klasycznej
dobrze będzie wyglądała również
ściana w postaci witrażu. Musimy jednak pamiętać, że taki element wymaga
zastosowania odpowiednich elementów dodatkowych, w postaci stylizowanych baterii, ceramiki i lamp.

USZLACHETNIĆ
KAMIENIEM
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Kamień jest materiałem, który nadaje
się do łazienek w każdym stylu.
Musimy jednak pamiętać, by zastosować odpowiedni jego rodzaj. W łazienkach klasycznych najlepiej wygląda marmur. Nadaje się zarówno na
ściany, podłogę jak i na blaty mebli
łazienkowych. W zależności od domieszek mineralnych ma on różne
barwy i wzory. Pod działaniem związków zawierających kwasy matowieje.
Jest mniej odporny na ściskanie niż
granit.
Granit ma strukturę równoziarnistą lub
porfirową. Jest niezwykle wytrzymały
i odporny na ścieranie i ściskanie.
Możliwość uzyskania niemal każdej
faktury powierzchni (polerowana, płomieniowana, młotkowana) sprawia, że
doskonale spełnia funkcje użytkowe
i dekoracyjne. Wykorzystywany jest
w łazienkach nowoczesnych w połą-

czeniu z prostymi elementami stalowymi lub aluminiowymi.
Coraz popularniejszy w łazienkach
staje się trawertyn, kamień z charakterystycznymi „dziurami”. O przydatności wyrobów trawertynowych jako
elementów dekoracyjnych, decyduje
ich bogata kolorystyka – od bieli, przez
beże, żółcie, czerwienie do ciemnego
brązu, oraz niepowtarzalna struktura.
Bardzo ciekawym materiałem jest
również mało znany łupek. Występuje
w kolorze grafitowym i w kilku jego
odcieniach, rzadziej w kolorze purpurowym i zielonym.

fot. S. Kasper
11

OŻYWIĆ
TAPETĄ
Modnym materiałem, który do tej pory
zarezerwowany był głównie dla części
wypoczynkowej mieszkania, jest tapeta. Należy ją umieścić na ścianie, która
nie będzie narażona na bezpośredni
kontakt z wodą lub trzeba odpowiednio
ją zabezpieczyć np. za pomocą
przezroczystego szkła. Ponieważ tapetę łatwo zmienić, można pokusić się
na odważne eksperymenty. Niektórych
urzekną biało-czarne organiczne wzory
w połączeniu z kryształowym oświetleniem. Taka oprawa nie wymaga
12
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żadnych dodatkowych efektów dekoracyjnych. Dla amatorów stylu minimalistycznego odpowiednia będzie tapeta
w proste geometryczne wzory, ale
o bardzo intensywnej kolorystyce.
Z pewnością oryginalnym rozwiązaniem będzie fototapeta. Wyłożona nią
jedna ze ścian będzie przyciągała
wzrok osób wchodzących.

SCHŁODZIĆ
BETONEM
Nie możemy również zapomnieć
o wnętrzach industrialnych. Najczęściej w takich mieszkaniach wszechobecny jest beton. Aby łazienka była
stylistycznie połączona z całością,
materiał ten wykorzystywany jest
również jako element jej wykończenia.
Beton na ścianie czy podłodze
powinien być odpowiednio zaimpregnowany dla zminimalizowania
wnikania w niego wody. Aby taka
łazienka nie sprawiała wrażenia
pomieszczenia „na budowie”, należy
zastosować inne materiały i ceramikę.
Świetnie w takim otoczeniu wyglądają
szklane umywalki czy stalowe miski w.c.
Wtedy dopiero widać, że beton jest
zamierzonym, a nie przypadkowym
materiałem.
13

fot. A. Wójcik
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fot. A. Wójcik

SPÓJRZMY
POD NOGI
Najpopularniejsze są oczywiście płytki
ceramiczne – terakota. Układamy je
nawet w przypadku, gdy większą
powierzchnię łazienki wykańczamy
w inny sposób: malujemy, wykładamy
kamieniem czy szkłem. Niewątpliwą
zaletą płytek ceramicznych jest łatwość
utrzymania ich w czystości, ogromny
wybór wzorów, faktur i kolorów, stosunkowo niska cena. Wadą jest to, że są
chłodne, a łazienka jest pomieszczeniem, w którym najbardziej to odczuwamy. Dlatego też, coraz częściej, instalujemy w niej ogrzewanie podłogowe.
Inwestorzy, zachęcani przez ostatnie
lata przez projektantów do wykorzystywania drewna w łazience, coraz chętniej przystają na takie rozwiązania.
Musimy jednak zwrócić uwagę, na
wybór odpowiedniego rodzaju drewna.
Wśród gatunków, które najczęściej
stosowane są w pomieszczeniach
o podwyższonej
wilgotności
jest
drewno egzotyczne. Bezwzględnie
musimy pamiętać, że muszą to być
gatunki odporne na wilgoć oraz
dodatkowo odpowiednio zabezpieczone. Różnorodność kolorów daje
projektantom pole do popisu. Jednym
z przedstawicieli o czerwonawym odcieniu jest doussie – twardość i stabilność, w połączeniu z pięknym rudawozłotym kolorem i eleganckim rysunkiem, jest ogromną zaletą tego drewna.
Kolejnym gatunkiem, które z powodzeniem możemy zastosować w łazience
jest drewno tekowe. Charakterystyczną
jego cechą jest czekoladowy kolor,
który pod wpływem światła zmienia
odcień na bardziej głęboki. Spowodowane jest to podatnością na utlenianie. Reprezentantem drewna o odcieniach od oliwkowobrązowego do
brązowoczarnego jest – pochodzące
z Ameryki Południowej – ipe. Łazienka
wykończona takim drewnem jest ciepła
i sprawia wrażenie bardziej pokoju
kąpielowego, niż tylko pomieszczenia
czysto funkcjonalnego.
Materiałem, który zaczyna dopiero
torować sobie drogę do łazienki jest
– żywica. Łączymy ją najczęściej ze
ścianami betonowymi lub malowanymi.

15

fot. A. Wójcik

Taką podłogę możemy urozmaicić
poprzez wyłożenie (przed wylaniem
żywicy) różnego rodzaju materiałami, jak
np. kamienie otoczaki, metalowe śrubki,
muszelki czy inne materiały, które tylko
przyjdą nam do głowy. Efekt niesamowity
i na pewno wart zainwestowania w kosztowną żywicę.
Q
Aneta Wójcik
O 10-11 Tafla marmurowa,
o przepięknym unikalnym rysunku,
stała się obrazem ściennym;
z tego samego materiału wykonano
blat umywalki

O 12 W stylizowanym wnętrzu
– z pasiastą tapetą dobrze współgrają
wszystkie elementy: wanna na
nóżkach, ubrane krzesło, obrazki,
lampki i kwiatki w oknie

O 13 Pomysł niebanalny – fototapeta
nad wanną

O 14 Organiczna czarno-biała tapeta
plus kryształowy żyrandol – nowy
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łazienkowy trend

O 15 Beton ocieplony podświetloną
szklaną taflą zamiast jednej ze ścian
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