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Jak zdoby  dobry projekt azienki? 

Zamówi  u architekta wn trz. Te us ugi

taniej  dzi ki konkurencji, jak  zapewnia 

internet; na reklam  w sieci sta  dzi

ka dego – tak e pocz tkuj cych ale 

zdolnych projektantów. A poniewa  wszyscy 

ch tnie chwal  si  referencjami, atwo znaj-

dziemy kogo , kto operuje w bliskiej nam 

stylistyce. Je li marzymy o azience nie-

codziennej i komfortowej, koszt projektu 

z pewno ci  nie b dzie najpot niejsz

pozycj  w litanii wydatków.

Sami tak e mo emy pokusi  si  o dobry 

plan. Wa ne tu b d : liczba domowników, 

ich upodobania i nawyki oraz... bud et.

Du y pozwala popu ci  wodze fantazji, 

ograniczony – zmusza do rozwagi przy 

podejmowaniu decyzji i szczególnie precy-

zyjnego planowania; przeróbki bywaj  bar-

dzo kosztowne. Po pierwsze, ustalmy jak 

wiele miejsca potrzebujemy na higien

i regeneracj ; mo e warto azienk  powi k-

szy  kosztem sypialni czy holu... Albo prze-

ciwnie: zaprojektowany salon k pielowy 

zamieni  na trzy ma e lecz zindywidualizo-

wane toalety. Takie komfortowo wyposa one

„gabinety odnowy” mog  okaza  si  znacz-

nie praktyczniejsze, zw aszcza dla licznej 

rodziny – wszak ka dy jej cz onek mo e

mie  inne potrzeby piel gnacyjne.

Cho  wa ne s  wszystkie aspekty wyko -

czenia, w ma ej azience na pierwszy plan 

wysuwa si  niezawodno  urz dze  sanitar-

nych i jako  wykonawstwa; przecie  ka dy

detal ogl damy w niej z bliska. W du ej naj-

wa niejszy jest pomys  na wn trze. Warto je 

podzieli  na strefy higieny i regeneracji, uroz-

maici  za pomoc  murków i cianek w nie-

drogiej, lekkiej zabudowie szkieletowej. 

W ten sposób mo na oryginalnie i wygodnie 

zorganizowa  przestrze , stworzy  ciekawe 

plany wizualne, os oni  mniej efektowne 

fragmenty pomieszczenia... Czysty zysk!

Problemy techniczne pozostaj  w tle. Nie 

jest to jednak t o pozbawione znaczenia. 

piel gnacji

Nowoczesna azienka to obowi zkowo przybytek luksusu. 

Ale co ów luksus oznacza? Cho  ka dy ma prawo do w asnej 

interpretacji, mo na wskaza  kilka jego uniwersalnych atrybutów. 

Przestrze  i ergonomia. Uroda aran acji. Wiele funkcji w jednym. 

Wygoda i precyzja rozwi za  funkcjonalnych. I chyba najwa niejsze: 

pe ne podporz dkowanie naszym gustom i potrzebom.
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Nowoczesne technologie umo liwiaj  nam 

niemal wszystko: mo emy bezpiecznie st -

pa  po szklanej pod odze, my  r ce w stru-

mieniu wytryskuj cym wprost z lustra lub 

pompowa cieki pod gór . Wszystkie te 

rozwi zania maj  jednak swoj  cen . S on !

Przy szacowaniu kosztów nietuzinkowych 

pomys ów konieczna b dzie pomoc praw-

dziwego fachowca.       

Pami tajmy o jednym: cho wietny pro-

jekt i niezawodno  techniczna s  w azien-

ce na wag  z ota, najwa niejszy i tak oka e

si  nastrój; przecie  w a nie tu budzimy si

do nowego dnia, odzyskujemy witalno

i rado ycia przed kolejnymi wyzwaniami.

fot. Kohler

2

1 Ogie  i woda. Kominek w azience? wietny pomys  na niebanalne wn trze. Zw aszcza je li

wyobrazimy sobie dwustronny, przez który wida  fragment sypialni... Wa ne, by zaplanowa  go 

na etapie projektowania domu – wtedy wszystko jeszcze jest mo liwe
2 ród o zachwytu. Umywalka – nie umywalka, bateria – nie bateria. Przewrotne pomys y

projektantów owocuj  niesamowitymi efektami
3 Rzadki okaz. azienka mo e sta  si  ekspozycj  unikatów, 

miejscem manifestacji indywidualno ci. Je li brak nam miejsca na 

designerski fotel czy le ank , wybierzmy wyj tkow  wann , brodzik, 

umywalk ... Pami taj c o tym, e taka gwiazda nie potrzebuje 

konkurencji; wymaga jedynie zapewnienia „twarzowego” t a

fot. Spartherm

3

fot. Ardea
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Glamour
glamour!

... znaczy blask. Ale nie tylko. Glamour to 

tak e przepych, wietno , splendor, ol nie-

nie i czar. S owem – niesamowity efekt! 

Dlatego azienka w tym stylu musi b yszcze

za wszelk  cen .

To trend wyj tkowy, maj cy swoje ró-

d a w latach 20. i 30. minionego wieku, 

gdy zrujnowana jedn  wojn  Europa prze-

czuwa a ju  widmo kolejnej – styl m odych

straconego pokolenia, utracjuszy, którzy 

wbrew wszystkiemu pragn li pi kna. 

Chcieli zabawy, b ysku, blichtru, które 

zada yby k am mrocznej rzeczywisto ci.

St d w tych latach taka obfito  dekoracji, 

przepysznych materii, zmys owych kolo-

rów.

Dzi  glamour nie ma ju  tego ci aru

ideowego. Zasymilowa  po drodze inne ten-

dencje i mody, cho by disco z prze omu lat 

70. i 80. Bawi si  dawnymi standardami, 

ongluje cytatami stylistycznymi. Dzi ki 

temu pozostaje ywy i... wci  na absolut-

nym topie! Zmieniaj  si  detale; podstawo-

we regu y pozostaj  takie same: glamour to 
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4 Wariacje na temat. To bardziej nawi zanie do stylistyki 

glamour, ni  jej dos owna interpretacja – bardzo czytelne dzi ki ciemnej kolorystyce, 

eleganckiemu o wietleniu i efektownej formie yrandola
5 B ysk i szyk. G boki kolor ok adziny ciennej o ywiaj  po yskuj ce refleksami elementy wystroju
6 Wa ny detal. Bi uteria – oczywi cie! W uwodzicielsko wieczorowej aran acji jest wr cz

niezb dna. Tylko nie w wiklinowych koszykach! Ceramiczny pojemnik Fun-E firmy Geesa, 

cena – ok. 200 z

6

fot. Coram
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fot. Ceramika Parady

fot. Villeroy&Boch
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styl wszystkich zmys ów. Dla dotyku – g ad-

kie jedwabiste powierzchnie, dla oka – b ysk

z ota, srebra, lakieru i szk a, a tak e g bia

kolorów: czerni, fioletu, br zu. Dla powonie-

nia – aromat palisandru i eterycznych olej-

ków k pielowych. Dla ucha – muzyka wod-

nej kaskady. Dla smaku – có , tylko lampka 

czerwonego wina... 

azienka jest dla tego stylu miejscem 

wprost wymarzonym. Tu bez ryzyka mo e-

my odwa y  si  na intensywny ciemny 

kolor czy wysoki po ysk, na które nie ma 

miejsca w bardziej zachowawczym salo-

nie. Mo emy te  bez gro by pos dzenia

o narcyzm wy o y  ca cian  (lub cia-

ny!) lustrami. Pod pretekstem wodoodpor-

no ci mo emy wybra  najdro szy, najbar-

dziej ekskluzywny gatunek drewna. 

Musimy – tu nie ma wyboru – wyposa y

urz dzenia w wyzywaj co l ni ce baterie. 

Mo emy wreszcie skwitowa  aran acj

kryszta owym yrandolem. Glamour daje 

nam zgod  na to wszystko.

Ale cho  tak bardzo wyrozumia y dla 

naszych s abo ci, styl ten jest bezwzgl d-

ny je li chodzi o jako . Wymaga drogich 

i wyrafinowanych materia ów, markowych 

urz dze  sanitarnych, dyskretnych ale 

kosztownych rozwi za  o wietleniowych.

Mo na zastosowa  ta sze zamienniki, ale 

pod jednym warunkiem: wykonawstwo 

musi by  bez zarzutu. azienka glamour, 

to nie miejsce na odpadaj ce listwy, wiecz-

nie ciekn cy kran czy „klawiszuj ce” kafel-

ki – tu wszystko musi by  dopi te na 

ostatni guzik. I wypolerowane na b ysk!

7 Wielka p yta. Proste i eleganckie formy

zabudowy, ob o one p ytkami z kolekcji Maxima 

i Foresta prawie metrowej d ugo ci – glamour 

kocha wielkie p ytki! Do tego wolno stoj ca wanna, 

ornamenty yrandola i szklanej cianki natrysku 

oraz wiat o pochodz ce z gigantycznego okna 
8 Kwintesencja stylu. Fronty szafek z serii 

Central Line Fashion wyko czone w po yskliwej

czerni dzia aj  jak wyrafinowane lustra, odbijaj ce

graficzn  wizj  otoczenia. Lampa z subtelnie

zdobionym aba urem i transparentne krzes o-duch

dope niaj  aran acji
9 W kancik. Bateria umywalkowa Solar 

(w wersji wysokiej) – szyk i elegancja 

geometrycznej formy. Dost pna w ró nych

odcieniach wyko czenia
10 Anatomia trendu. Wariant ultranowoczesny: 

l ni ce p aszczyzny, idealnie g adkie p ytki udaj ce

lit  powierzchni , minimalistyczna bry a wanny, 

zamiast kryszta ków yrandola – m odzie owe

cekiny. I kolory – jak z „instrukcji u ycia stylu”

10
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11 Jak na starej werandzie. Nostalgiczny 

nastrój tego wn trza tworz  wielkie 

skrzynkowe okna i pi kna ceramika 

azienkowa z serii 1930, nazwanej tak przez 

producenta dla uczczenia prekursora moder-

nizmu, Adolfa Loosa, który w tamtym w a nie

roku wi towa  swoje 60. urodziny
12 Z oty ab d . Bateria Adlon DN 8, 

wyst puje tak e w wersji chromowanej
13 Obur cz. Dwuuchwytow  mosi n

bateri  wannow  Revival wyposa ono

w ceramiczne zawory; to wspó cze nie trwa a

konstrukcja w staromodnej formie
14 Szach-mat. Czarno-bia e p ytki nadaj

wn trzu mocny wyraz, a wspólnie z dodatkami 

tworz  pa acowy klimat
15 Bez dos owno ci. Nie ka dy detal 

w azience musi mie  100 lat lub na tyle 

wygl da . Tu o nastroju decyduje wielkie 

lustro. Szlachetne ok adziny cian i pod ogi

tworz  neutralne t o

fot. Duravit
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fot. Villeroy&Boch
14

Niezmienny
old-style

Styl z myszk  wci  ma wiernych 

i zagorza ych zwolenników. Nie narzuca tak 

cis ego gorsetu dyscypliny estetycznej 

i technicznej, jak glamour czy minimalizm; 

pozostawia wi cej swobody i miejsca na 

w asn  inwencj , na wtr ty osobiste i kreacj

„cha upnicz ”.

G ównym zadaniem azienki w starym 

stylu jest otoczy  nas nastrojem domowej 

przytulno ci. St d kwiaty w wazonach, 

wisz ce bukiety suszonych zió , wiece...

Kolory to zwykle delikatne pastele, które 

najpi kniej wydobywaj  urod  staromodnej 

ceramiki i armatury. I wiat o – dodaj ce

wizualnej przestrzeni, ujmuj ce ci aru 

ozdobnym meblom i sanitariatom. Dlatego 

w takiej azience nieocenionym elementem 

wystroju b dzie du e okno. Nie mówi c

o tym, e tylko w nim zawiesimy ukochane 

koronkowe firanki po prababci...

12

fot. Kludi

fot. Kohler
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fot. Kohler

16 Lekcja geometrii. Drewniane stela e pod wann  i umywalk

to klasyki gatunku – wprowadzaj  do monochromatycznego wn trza

dominuj cy graficzny akcent. Wzrok przykuwa te  elegancka 

bateria pod ogowa
17 Deco-detal. Art deco nie dopuszcza zbyt wielu ozdobników; 

obecno  drobiazgów uzasadnia ich praktyczna funkcja. 

Ale i tak musz  mie  odpowiednio wyrafinowan  form .

Inaczej – za drzwi!
18 Po dwóch stronach osi. Symetrii, oczywi cie. To kolejna zasada, 

ch tnie stosowana w stylistyce mi dzywojennej.

Wprowadza porz dek i spokój, pozwala b yszcze

szczegó om i doceni  pi kne t o
19 Ch odny przedmiot po dania.

Marmur S awniowice Z ociste pochodzi z rodzimych z ó ,

bij c urod  zagraniczn  konkurencj

Szlachetne
art deco

Kolebk  dzieli ze stylem 

glamour, wobec które-

go jest kierunkiem pier-

wotnym. Jest tak e art 

deco bardziej pow ci -

gliwe i zdyscyplinowane; mo na powiedzie

– szlachetniejsze. Dlatego od kilku lat wi ci

triumfy w wiecie wn trz, doskonale widocz-

ne w najnowszych, najbardziej designer-

skich kolekcjach, bogato reprezentowane 

na targach i w pokazowych aran acjach. To 

z jego nurtem wyp yn y stela e pod meble, 

wanny i umywalki oraz tak dzi  modne stoj -

ce baterie pod ogowe.

Styl ten ceni na równi „art” i „deco”, dlate-

go ozdoby i sztuka s  we wn trzu azienko-

wym zawsze mile widziane. Musz  by  jed-

nak bardzo starannie dobrane pod wzgl -

dem tematu, formy i koloru – polecamy 

przegl danie starych albumów z dzie ami

z epoki!

Najwi ksza dyscyplina obowi zuje 

w wyko czeniu pod ogi i cian: art deco 

kocha materia y szlachetne, a najbardziej 

– kamie  naturalny. Nie ma w nim miejsca na 

modne kwiatowe ornamenty, chyba e w roli 

dyskretnego przerywnika. Po dan  deko-

racj  b dzie za to u y kowanie marmuru 

i granitu, czy dyskretny porowaty dese  tra-

wertynu.
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Nowoczesna azienka musi by  wygodna i bezpieczna, i to na 
równi dla wszystkich u ytkowników. W cznik wiat a najlepiej 

umie ci  w zasi gu dzieci cej r czki (ok. 80 cm nad pod og ),
ale ju  gniazdko przy umywalce – najlepiej podwójne, a koniecznie 

z klapk  zabezpieczaj c  – zamontowa  poza zasi giem dziecka. Przyda 
si  tak e kolejne, w pobli u grzejnika; w drabince mo na wtedy zamontowa

elektryczn  grza k , która poprawi azienkowy klimat i pozwoli wysuszy
r cznik tak e latem, gdy wy czamy system grzewczy. Je li mamy 
w azience le ank  lub fotel, warto mie  obok jeszcze jedno gniazdko 
– dla depilatora, suszarki czy przyrz du do masa u. Pami tajmy:
punkty poboru energii musz  by  oddalone od uj  wody 

o co najmniej 60 cm.
Bezpiecze stwo i wygod  – zw aszcza dzieciom i osobom 

starszym – zapewni  uchwyty przy wannie i rozk adane 
siedzenie w kabinie prysznicowej (a). Dno wanny mo emy

wy o y  piankowymi naklejkami; efektowne 
i zabawne, spodobaj  si  dzieciom, a i nam 
u atwi ycie. Pami tajmy te  o pod odze: nie 
powinna przypomina lizgawki, dlatego 
musimy dobra  odpowiedni  ok adzin . Je li
dywanik, to tylko na antypo lizgowej siatce. 
Nak adka na sedes pozwoli maluchowi wiczy
samodzielno (b), a wolno opadaj ca deska 
uchroni jego r czki przed 
bolesn  kontuzj (c).fo

t. 
R

oc
a

c

fot. Coram

Bez ryzyka
bez k opotubez k opotu

b

a

fot. Kludi

22

21

fot. Cersanit

Po prostu
niezwyk a

W ród bogactwa stylów znajdziemy te

takie, które cho  nie s  szlagierem ostatnich 

sezonów, mog  okaza  si  najbli sze nasze-

mu sercu. Mo e to by  energetyzuj cy pop-

-art, ch odny minimalizm, ciep y trend rusty-

kalny czy gor cy – etniczny. Wreszcie eklek-

tyzm, czyli fuzje i mieszanki, s owem... styli-

styczny melan .

Je li nasza azienka ma by  wyj tkowa,

a trudno nam wybra  okre lony styl, 

zdecydujmy si  na motyw, który j

wyró ni. Mo e to by  niecodzienna 

wanna, zjawiskowa umywalka, 

kolor cian lub mebli azienko-

wych, przykuwaj cy uwag

dese  p ytek ceramicz-

nych, pod oga z bar-

wionego szk a czy 

nawet sam uk ad

a z i e n k o w y c h 

20

fot. Riho

20 azienkowy impresjonizm. Kwiatowa ka,

s oneczne plamki czy lamparcie c tki?

Z impresjonistami nigdy nic nie wiadomo. 

Wanna z serii Painting Line, pochodz cej

z bajecznej kolekcji Funny Bath sygnowanej 

przez zdolnego Czecha, Pavla Štiasnego
21 Sztuka synergii. Najmodniejsze elementy 

razem wzi te: kwiaty, pasy pionowe i poziome, 

wysoki po ysk, interesuj ce wiat o – wszystko 

doskonale zestawione
22 Na w oskim wybrze u. Nastrój surowy, 

nieco chropowaty lecz bardzo ciep y. Bez 

g adzi, gips-kartonów, l ni cych fornirów 

– b yszcz  tu tylko baterie i lustro. Z takiego 

wn trza nie chce si  wychodzi . Chyba e

wprost na pla ...

fot. Ravak
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sprz tów, podkre lony przemy lanym syste-

mem o wietlenia. Ka dy z pomys ów jest 

dobry, ka dy nosi w sobie zal ek zjawisko-

wej aran acji.

By efekt ostateczny zachwyca , nale y

zachowa  odpowiednie proporcje. Tu k ania

si  trudna sztuka eliminacji. Trudna – bo dzi

w salonach i sklepach internetowych znaj-

dziemy niemal wszystko, co mo na tylko 

wymarzy . Niestety, wybieraj c najbardziej 

efektowne modele urz dze  i armatury, ok a-

dziny cienne i pod ogowe, lampy, lustra 

i azienkowe meble, atwo stworzy  we wn -

trzu chaos nie do opanowania. Pami tajmy:

gwiazdy nie zawsze lubi  si  nawzajem, 

a ka da z nich potrzebuje wiele miejsca. 

Dopiero wtedy wieci pe nym blaskiem.  

23

fot. Ceramika Parady

fot. Keramag

24

23 Ob e wdzi ki. Mozaika to tworzywo 

wymarzone do kszta towania nietypowych 

form przestrzennych. Mo na ni  ob o y

unikalne obudowy sanitariatów, wyko czy

pó ki, brodzik, le ank . A na ko cu u o y  si

w przeszklonej wannie – oto nagroda!
24 Koktajl energetyczny. Kolor to witalno ,

zielony – to tak e rado . Dawkowany 

z rozmys em: mocniej na cianach i pod odze,

delikatniej w ornamencie szafki i w detalach, 

o ywi ale nie zm czy, pozwalaj c dobrze 

zacz  dzie

Widowiskowe efekty, które znamy z reklam i prezentacji w pismach wn trzarskich, cho  cz sto wydaj  si
nieosi galne, w praktyce okazuj  si  nie tak trudne do uzyskania. Trzeba je tylko odpowiednio wcze nie
zaplanowa . Przeróbki w domu ju  zbudowanym, to z regu y rewolucja obfituj ca w koszty i ofiary (oczywi cie
umowne).

Najtrudniej zaprojektowa  wann  wpuszczon  w pod og , wymagaj c  modyfikacji konstrukcji stropowej, 
jednak efekt jest wart zachodu. Kompromisem ekonomicznym b dzie obudo-
wanie wanny szerokim podestem z bloczków i wodoodpornych p yt g-k. 
Pomieszczenie musi by  jednak na tyle wysokie, by po pode cie mo na by o
chodzi  wygodnie. Mniej problemów nastr cza usytuowanie wanny lub kabiny 
po rodku azienki. Potrzeba tu oczywi cie wiele miejsca i dok adnego planu insta-
lacji kanalizacyjnej – maksymalna odleg o  od pionu to dla wanny 3 m, a dla 
sedesu z bidetem 1 m. A jakie zyski? Lepszy dost p do urz dze , oryginalny 
uk ad przestrzenny i komunikacyjny. No i wra enie – osza amiaj ce (a)!

By po czy azienk  z sypialni , tworz c w ten sposób prywatne centrum 
regeneracji, wystarczy zwykle usun  w projekcie drzwi i fragment ciany. 

Harmoni  wizualn  pomog  tu uzyska  systemy lekkiej zabudowy; dzi ki ciankom i murkom mo na na pierwszym 
planie (widocznym z ó ka) pozostawi  najatrakcyjniejszy fragment pokoju k pielowego (b). Inaczej jest z pralk , któr
za wszelk  cen  warto „wyprowadzi ” z designerskiej azienki. Cho by za ciank  i nawet kosztem zmniejszenia 
powierzchni toalety – rozbrat azienki i pralni jest warunkiem poczucia prawdziwego komfortu (c).
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