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GDY TRUDNO OPUŚCIĆ KRAINĘ SNÓW, JASKRAWY, ENERGETYCZNY KOLOR
POMOŻE PEWNIE WRÓCIĆ NA ZIEMIĘ. OZNAKOWANIE SZKLAKÓW W ŁAZIENCE
MOŻE BYĆ PRZYDATNE ZWŁASZCZA O PORANKU.

Trzy pasy pomarańczowej mozaiki
z serii „Cube” Ardea Arte, umieszczonej
na tle czarnych płytek gresowych
Agrob-Buchtal biegną dokładnie w osi
sanitariatów i prysznica. Ich kontynuację
stanowią lustra oświetlone kinkietami
(z oferty BPM-Lighting).

Funkcjonalny charakter
łazienki zapewnia otwarta
wnęka prysznicowa z odpływem w posadzce (wypełnienie rusztu: okładzina ceramiczna). Prysznic od reszty
pomieszczenia oddziela tafla
szkła, sięgająca aż do sufitu.
Zastaw natryskowy z serii
„160” marki Steinberg.
Wykończona mozaiką oraz
czarnymi płytkami zabudowa instalacji podtynkowej
oferuje praktyczną półkę.
W strefie kąpielowej dodatkowo umieszczono także
praktyczny reling.

KOLOROWE PASY MOZAIKI, prowadzące pod prysznic czy przed lustro, nie tylko podkreślają podział
przestrzeni, ale stanowią doskonały przykład na
to, że mała łazienka może być zarówno atrakcyjna
wizualnie, jak i funkcjonalna. Tutaj, poza pomysłowym i praktycznym wykorzystaniem niewielkiej
przestrzeni, udało się stworzyć oryginalną aranżację
za pomocą dekoracyjnych pasów mozaiki. Przebiegające w równych odstępach, dokładnie w osi
sanitariatów i prysznica, wprowadzają precyzyjny
i klarowny podział, a także dodają wnętrzu energii
i żywiołowości.
W zaprojektowanym z niemal matematyczną
precyzją pomieszczeniu, poszczególne strefy ulokowane zostały równolegle. I tak, zaczynając od
lewej jest to ukryta pod wysokimi frontami zabudowa. Oferuje pojemne szafki łazienkowe, a także
niezbędne urządzenia AGD: pralkę i suszarkę.
Fronty z lakierowanego MDF-u oraz aluminiowe
profile doskonale komponują się z białą okładziną
ceramiczną. Kolejne, ulokowane wzdłuż ściany
strefy – sanitarną i kąpielową – wyznaczają pasy
mozaiki. Czarne, doskonale kontrastujące z oranżem
tło tworzą płytki gresowe, którymi wykończono
podłogę oraz wysunięty fragment ściany (obudowa
instalacji podtynkowych). Trzy pomarańczowe
pasy biegnące przez ścianę znajdują swoją kontynuację na podłodze; w strefie prysznica przechodzą
także płynnie przez odpływ liniowy umieszczony
w posadzce. Umowne przedłużenie linii stanowią
lustra umieszczone bezpośrednio nad półką, natomiast na suficie – dokładnie ponad pasami mozaiki
– umieszczone zostały trzy halogeny oprawione
w szklane, pomarańczowe ramki. ■
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Łazienka miała być przede wszystkim funkcjonalna – z otwartym prysznicem
i sporą szafą na pralkę i osobną suszarkę, natomiast styl wnętrza – dopasowany do reszty mieszkania, gdzie dominują nowoczesne formy i monochromatyczne barwy. Łazienka została dodatkowo urozmaicona pomarańczową
mozaiką. Zastosowanie czarnej fugi pomiędzy kostkami wypukłej mozaiki spowodowało, że
pomarańczowe wstęgi zdają się być nałożone na powierzchnię czarnych płytek w tle.

W zabudowie meblowej,
za wysokimi frontami
z MDF-u, zaplanowano
miejsce na pralkę i suszarkę.
Białe płytki ceramiczne
z oferty Agrob-Buchtal.
Umywalka oraz sedes o nowoczesnych, geometrycznych kształtach to modele
z serii „Vero” firmy Duravit.
Dobrano do nich: baterię
podtynkową marki Steinberg
(seria „160”) oraz podtynkową
spłuczkę firmy Geberit z chromowanym przyciskiem.
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