Dynamika

naszych

czasów

projekt łazienka przy sypialni
NOWOCZESNA FORMA I ESTETYKA TEJ ŁAZIENKI JEST STYLISTYCZNĄ KONSEKWENCJĄ ARANŻACJI DOMU,
ALE TEŻ NAWIĄZANIEM DO NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY CAŁEGO OSIEDLA, NA KTÓRYM SIĘ ON ZNAJDUJE.
NIEBAGATELNĄ ROLĘ ODEGRAŁ RÓWNIEŻ GUST PROJEKTANTA.

JAK MÓWI PROJEKTANT Maciej Mikołajczak, odpowiedzialny za tę realizację, nie żyjemy w średniowieczu, warto zatem, by wnętrza, w których
funkcjonujemy na co dzień, odpowiadały dynamice
naszych czasów, podążały za rozwojem techniki
i współczesnymi trendami w sztuce. Między innymi
ze względu na tego typu preferencje, powierzono
Michałowi Mikołajczakowi zaprojektowanie pokazowego domu na osiedlu Jaworowe Wzgórze.
To duże (166 domów) osiedle położone jest w miejscowości Suchy Dwór, na rozległym wzniesieniu na
wybrzeżu Zatoki Puckiej, z którego rozciąga się
widok na morze. Zgodnie z przewidywaniami inwestorów, mają tu zamieszkać ludzie w średnim
wieku, aktywni zawodowo, ceniący sobie wysoki
komfort życia. Z myślą o nich powstał ten dom.

Prezentowana łazienka pełni funkcję małżeńskiego salonu kąpielowego, stąd projektant nieco
utrudnił dostęp do niej: aby tam wejść, należy
się przedostać przez sypialnię i garderobę. Oczywiście, jak na dwukondygnacyjny dom o powierzchni 250 m2 przystało, jest jeszcze toaleta
na parterze i duża, rodzinna łazienka na pierwszym
piętrze, do której prowadzi wejście z holu. Wszystkie pomieszczenia łączy nowoczesna stylistyka:
powtarzające się, geometryczne kształty przenikają
się nawzajem w zmiennych układach kolorystycznych. W łazience rodzinnej są to biel,
czerwień i grafit, zaś w saloniku przy sypialni
– stonowane barwy ziemi. Beże, brązy i metaliczne
szarości stanowią zresztą kolorystyczną dominantę
domu, od elewacji poczynając.

Ceramika sanitarna pochodzi z oferty firmy Duravit.
Na ścianie nad sedesem
widać pas ciemniejszych
płytek.
Pozostawione na widoku
syfony pod umywalkami
to jeden z wizualnych
elementów, które składają
się na nowoczesny, ascetyczny, postindustrialny styl
tej łazienki.
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Chciałbym zwrócić Państwa
uwagę na oświetlenie w tej
łazience. Oczywiście nieocenionym źródłem
światła i „wizualnych efektów naturalnych”,
w postaci np. rozgwieżdżonego nieba, jest
usytuowane nad wanną okno połaciowe, które
można zasłonić żaluzją. Ale to nie koniec możliwości zabawy światłem w tym wnętrzu. Sufit
został tu podwieszony na zasadzie wyspy,
a wokół niej, w szczelinach, zainstalowaliśmy wąż
świetlny, z którego sączy się delikatne, nastrojowe światło, idealne np. podczas kąpieli w wannie we dwoje. Jeśli natomiast chcemy, żeby
w łazience było bardzo widno, wystarczy włączyć
oświetlenie podstawowe w postaci zainstalowanych na suficie halogenów. Są też oczywiście
lampy nad lustrem. Oprawy oświetleniowe, jak
w całym domu zresztą, wykonała firma ElmarCo.

Konsekwentnie zastosowaną w całym wnętrzu formą jest natomiast prostokąt.
Kształt regularnych czworokątów różnej wielkości mają płytki ceramiczne (wszystkie
pochodzą z kolekcji niemieckiej firmy Jasba), brodzik kabiny prysznicowej, wanna,
lustro. Prostokątne są także umywalki, które, zgodnie z przyświecającą aranżacji ideą
przenikania form i materiałów, wtapiają się w minimalistyczny, drewniany blat.
Łagodne, owalne linie pojawiają się jedynie przy okazji sedesu i bidetu.
Nowoczesność tego domu nie ogranicza się do wizualnych, estetycznych oznak
stylu. Składa się na nią także wyposażenie, skompletowane spośród urządzeń najwyższej
klasy, oraz system domu inteligentnego, z możliwością automatycznego sterowania
oświetleniem, ogrzewaniem czy klimatyzacją. ■
(KS) ■ ZDJĘCIA: MONIKA FILIPIUK

32

4/2009

■

w w w.dobr zemieszk aj.pl

reklama

W szklanej kabinie prysznicowej firmy Koło widoczne
są tylko zawiasy i dyskretne
listwy. Duży brodzik (80x120)
oraz kolumna prysznicowa
zapewniają przyjemną
kąpiel.

Dynamika
naszych czasów

Nowoczesna i minimalistyczna jest też łazienkowa
armatura z kolekcji „Axor
Starck Classic” firmy
Hansgrohe. Baterie są nie
tylko piękne, ale i łatwe
w obsłudze.
Skoro to intymna łazienka
dla dwojga, wanna musi zapewniać możliwość wspólnej
kąpieli. Model „Vero” firmy
Duravit ma nie tylko blisko
2 m długości, ale też dwa
symetryczne oparcia.
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