POMYSŁY NA TOALETĘ GOŚCINNĄ
PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

Głównym elementem tej łazienki projektant
uczynił ścianę główną, która w całości pokryta
jest lustrami pociętymi w prostokątne tafle.
Dzięki temu niezbyt szerokie pomieszczenie
stało się bardziej przestronne. Efekt ten
utrwala również fornir teakowy, który prócz
harmonijnej zabudowy pralni i stelaża podtynkowego w.c., pojawił się jedynie na wąskim
paśmie akcentującym umywalkę. Autor projektu: arch. Piotr Gierałtowski, Gierałtowski i Partnerzy. Fot. Bartosz Jarosz.
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Aranżacja toalety do użytku dziennego i gościnnego, tak jak
przy innych pomieszczeniach, musi wywodzić się
z przemyślenia funkcji. Jeśli założymy, że użytkowanie
w ciągu dnia czy użytkowanie gościnne nie wymaga
zastosowania wanny, czy prysznica, to wystarczą nam
w tym pomieszczeniu umywalka, muszla i ewentualnie
bidet. Z pewnością wanna i prysznic znajdą się
w pozostałych łazienkach domu lub mieszkania, podobnie
jak szafki na kosmetyki. Skoro funkcje nie są wymagające,
możemy swobodnie skupić się na efekcie estetycznym tego
pomieszczenia. Ponieważ nikt nie będzie przebywał w nim
dłużej niż kilka minut, warto pokusić się o odważny, czy
wręcz krzykliwy styl. Aby aranżacja była spójna, postarajmy
się o konsekwencje stylistyczne, aby uzyskać jakieś formy
geometryczne, aby linie przechodziły między płaszczyznami
lub wpadały np. w urządzenia sanitarne. Skoro w tym
pomieszczeniu nie wystąpi chlapanie wodą, to nie stosujmy
płytek na wszystkich ścianach. Zamiast tego postawmy na
efekt wizualny, bo właśnie tu możemy sobie na to pozwolić.
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Z ODROBINĄ SZALEŃSTWA

Tylko dla gości
Toaleta gościnna wcale nie musi być duża. Znacznie ważniejsza
jest jej funkcjonalność, czystość, oryginalność i własny,
niepowtarzalny styl. Jak połączyć to wszystko na zaledwie
4, 5 czy 6 m2? Nic prostszego.

Po otwarciu drzwi toalety gościnnej możemy
zaskoczyć gości bądź surową prostotą tudzież
barokowym przepychem czy eleganckim
glamour. Tutaj nic nie powinno nas ograniczać.
A łazienka na pewno powinna swoim
wyrazem prezentować dobry gust gospodarzy.
Zawsze musi być przy tym czysta
i uporządkowana, bez nadmiaru
dekoracyjnych drobiazgów, które mogą
wprowadzić niepotrzebny bałagan.
Czego nie powinno zabraknąć? Na pewno
efektu zaskoczenia. Łazienka gościnna jest
jednym z tych pomieszczeń, w którym
możemy, a nawet powinniśmy pozwolić sobie
na odrobinę szaleństwa.
W zależności od rozmiaru, jakim dysponujemy,
do łazienki gościnnej najczęściej wybieramy
miskę ustępową i umywalkę. Dobrym
wyborem jest ceramika o niewielkich
rozmiarach z uwagi na mocno ograniczoną
powierzchnię toalety. Jeśli gabaryty łazienki
zmieszczą prysznic, warto się na niego
zdecydować. Oczywiście salon kąpielowy dla
gości z wanną i bidetem przyda się, jeśli
rodzina przyjeżdża do nas na dłużej
a dysponujemy większą łazienką.
A na jakie kolory się zdecydować? Dla
odważnych czerń będzie świetnym punktem
wyjścia do zabaw aranżacyjnych. Czerń jest
bowiem świetnym tłem zarówno dla
eleganckich jak i ekstrawaganckich wnętrz.
Oczywiście w małych łazienkach sprawdzą się
jasne kolory i lustra, które optycznie
powiększają. Z pewnością aranżując łazienkę
gościnną warto postawić na takie rozwiązania,
które na długo pozostaną w pamięci naszych
gości.
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1. Odczuwalna przestronność wnętrza to przede
wszystkim efekt zastosowania ogromnych lustrzanych
tafli, które powielają, odbijają i tworzą iluzję głębi.
Kształty ceramiki są minimalistyczne, jeśli chodzi
o zajmowanie miejsca, co
gwarantuje łatwe dojście
do sprzętów. Przy pomocy
faktur i barw toaleta została
subtelnie podzielona na
strefy o różnych funkcjach.
Autorka projektu: arch.
Liliana Masewicz-Kowalska, EVEREST DESIGN
Autorskie Studio Wnętrz
i Architektury. Fot. Marcin Onufryjuk.
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2. Tu prym wiodą prostota
i minimalizm. Szare płytki
zdominowały wystrój pod
kątem kolorystycznym.
Z pozoru niewielka toaleta
zyskała przestrzeń – szerszą
perspektywę stworzyło odbicie w lustrze, w którym
można się ujrzeć zaraz po
wejściu do wnętrza.
Oświetlenie ukryto za podwieszanym sufitem z płyt
gipsowo-kartonowych.
Autor projektu: proj.
Piotr Wełniak. Fot. Monika Filipiuk.

3. W tej łazience każdy element wyposażenia zdobi
wnętrze i nadaj mu niepowtarzalny charakter: od
lśniącej, czarnej ceramiki sanitarnej, poprzez urzekający
naturalną urodą łupek, aż
po rozrzucone na ścianie
kryształy Swarovskiego. Niebagatelną rolę odgrywają
kolory – nieco burzliwy
związek czerni i czerwieni.
Kabina prysznicowa wyłożona jest łupkiem, a ściany
i podłogę zdobią płytki gresowe, których powierzchnia
przypomina wypolerowany
łupek. Do płytek ściennych
zostały przyklejone kryształy
– specjalny produkt firmy
Swarovski. Autorka projektu: scenograf Dorota
Banasik. Fot. Bartosz
Jarosz.

