projekt ciekawe rozwiązania

Barwny akcent

Szafka podumywalkowa w mocnym kolorze
przełamuje monotonię bieli, szarości czy czerni.
Przyciąga wzrok i nadaje łazience wyrazisty charakter.
Najmodniejsze są odcienie czerwieni, żółci i fioletu.

Znaki
szczególne
CZERWIEŃ TO KOLOR, KTÓREMU WYZNACZAMY
WYJĄTKOWE ZADANIA. OSTRZEGA, WYRÓŻNIA,
OŻYWIA, ZWRACA UWAGĘ ALBO ZAPOBIEGA MONOTONII.
CZERWONE DEKORY, GRZEJNIK ORAZ FRONT SZAFKI
ZAPEWNIŁY ŁAZIENCE PORCJĘ PORANNEJ ENERGII.

Lustrzane fronty szafki wiszącej zostały podświetlone
taśmami ledowymi, które
zapewniają dobre oświetlenie
twarzy podczas codziennej
toalety. Czerwone, pionowe
pasy dekoracyjne przechodzą
ze ścian na obudowę wanny.
Czerwone pasy – motyw
przewodni aranżacji – zastosowano z wyjątkową konsekwencją. Taki ozdobnik znalazł się nawet na wykonanych
na zamówienie drzwiach.

NIEWIELKA, ale wygodna i funkcjonalna. Nowoczesna, ale przytulna i ponadczasowa. Urządzona
z przewagą bieli i szarości lecz ożywiona czerwienią. Ta łazienka przygotowana jest na lata użytkowania. Można korzystać z kąpieli w wannie,
a także wziąć prysznic, ponieważ wannę skompletowano z dedykowanym parawanem. To rozwiązanie proste, wygodne i nie zajmuje miejsca.
Półokrągły profil szklanej tafli jest idealnie dopasowany do kształtu wanny, co zapewnia wygodę
i nie ogranicza ruchów podczas kąpieli pod natryskiem. Zadbano także o wybór źródła wody. Strumień z deszczownicy zmywa stres i zmęczenie,
z kolei słuchawka prysznicowa zapewnia wygodę.
Poza strefą kąpielową funkcjonalnością odznacza się także strefa przechowywania. Szafki i schowki zostały zamknięte lustrzanymi frontami – to
praktyczny sposób na lustro w łazience. Szafka nad
umywalką z podświetleniem taśmą ledową zapewnia komfortowe warunki dla porannej i wieczornej

toalety. Z kolei wnęka nad pralką to idealne miejsce do przechowywania m.in. detergentów.
Przestrzeń łazienki została podzielona w sposób klarowny i prosty, a tym samym gwarantujący wygodne poruszanie się. Na prawo od wejścia strefa kąpielowa, na lewo – sanitarna i kącik
prania, pośrodku natomiast szafka z umywalką.
Czerwony kolor frontu akcentuje jej centralną
lokalizację, dzięki czemu jest widoczna od wejścia i koncentruje uwagę. A wzrok korzystających
z łazienki podąża za kolejnymi czerwonymi akcentami. Grzejnik dekoracyjny, czerwone listwy
ceramiczne, dodatki poddały się barwnej gorączce
i skutecznie zdynamizowały wnętrze. Trzeba też
przyznać, że czerwień trafiła tu na podatny grunt:
białe wyposażenie i okładziny ścienne oraz szary
gres na podłodze to idealne tło dla kolorowych
elementów wyposażenia. ■
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WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY
ceramika sanitarna: umywalka –
z konglomeratu; sedes – Roca
baterie: umywalkowa – Hansgrohe;
wannowa – Tres „Loft”;
deszczownica – Omnires;
rączka prysznicowa – Hansgrohe
wanna z parawanem: Riho
meble: na zamówienie
ściany: płytki „Artline Bianco”
z oferty sklepu Arcer
podłoga: Ceramika Paradyż „Masto Grys”
grzejnik: Terma
podtynkowy system spłukujący: Geberit

INFORMACJE O PROJEKCIE
autorka projektu: proj. Iza Szewc;
Fabryka Nastroju
powierzchnia: ok. 3,5 m2
więcej projektów:

Wanna z dedykowanym
parawanem to praktyczne
rozwiązanie: do wyboru
tradycyjna kąpiel albo natrysk. Sterowanie wodą oraz
wybór strumienia – z deszczownicy lub rączki prysznicowej – umożliwia bateria
podtynkowa.
Okładziny ścienne z białych
płytek dekorują czerwone
listwy szklane ułożone pionowo. Wtórują im poziome
kolektory czerwonego grzejnika oraz oryginalny pas na
drzwiach.
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Szara deska
sedesu dobrze
komponuje
się z kolorem
podłogi
wykończonej
gresem. Dzięki
szarości oraz
czerwonym
akcentom strefa
sanitarna
nie sprawia
wrażenia nazbyt
sterylnej.

