
projekt  łazienka przy sypialni

Minimalizm 
dla zdecydowanych

SUROWE I STERYLNE, MINIMALISTYCZNE WNĘTRZE MOŻE SŁUŻYĆ PRZEZ LATA, OPIERAJĄC SIĘ
ZMIENNOŚCI MODY I UPŁYWOWI CZASU. ALE UWAGA! TO STYL DLA PEWNYCH I ZDECYDOWANYCH.

ONI BĘDĄ CZULI SIĘ TU WYJĄTKOWO DOBRZE, NAWET POMIMO LEKKIEGO CHŁODU...
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GDY WŁAŚCICIELE tego domu zgłosili się do arch.
Piotra Stanisza, autora projektu z propozycją za-
aranżowania wnętrza domu, mieli już sprecyzowane
wymagania, odnośnie nie tylko stylu, ale również
kolorystyki i częściowo także materiałów wykoń-
czeniowych. Miało być nowocześnie, minimalis-
tycznie, sterylnie, jasno (wręcz biało!) z dodatkiem
naturalnego drewna w roli elementu ocieplającego
– wyjaśnia arch. Piotr Stanisz. – Wnętrze miało
być na tyle „kultowe”, żeby nie trzeba było go nigdy
zmieniać. Efekt finalny dokładnie odpowiada zało-
żeniom. Łazienka przetrwa lata, zaprojektowana
jako praktyczne, pełne przestrzeni i ładu pomieszczenie
bez zbędnych dodatków.

Niewątpliwie największym atutem pomieszczenia
jest duża, starannie rozplanowana przestrzeń, która
nadaje mu status salonu kąpielowego. Imponujących
rozmiarów kabina prysznicowa typu walk-in zachęca
do niczym nieskrępowanego relaksu w strugach
wody, a gwarancję komfortu zapewnia deszczownica
oraz rączka prysznicowa. Idealna na długie, od-
prężające kąpiele jest z kolei asymetryczna wanna,
która została zamontowana w nietypowy sposób:
częściowo wpuszczona w posadzkę. Takie rozwią-
zanie zapewnia wygodne użytkowanie oraz łatwiejszy
dostęp do wanny. Użytkownikom daje wrażenie
korzystania z kąpieli w naturalnym zagłębieniu. 

W tym sterylnym, uporządkowanym wnętrzu,
żaden zbędny element, dekoracja, czy przedmiot
codziennego użytku nie burzy ładu i spokoju.
Nawet służąca do przechowywania łazienkowych
akcesoriów pionowa szafka jest niemal niewidoczna.
Umieszczona we wnęce, skryta za frontem z mlecz-
nego szkła doskonale licuje się z powierzchnią
okładziny ceramicznej. ■
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Za surowy, a jednocześnie
uniwersalny charakter
wnętrza odpowiadają okła-

dziny ceramiczne: białe płytki

ścienne (FAP Ceramica) oraz

ciemny gres na podłodze

(Impronta Ceramiche). Grzej-

nik to model z kolekcji Jaga.

Wanna akrylowa „Doppio”
RIHO została wpuszczona
w posadzkę, co zaplanowa-

no już na etapie stanu suro-

wego budynku; bateria pod-

tynkowa marki Steinberg.

W salonie kąpielowym
umieszczono wannę oraz
przestronną kabinę prysz-
nicową typu walk-in. Od-

prowadzenie wody dostar-

czonej przez deszczownicę

oraz baterię prysznicową

(Steinberg) zapewnia od-

pływ liniowy umieszczony

w posadzce.



autor projektu: arch. Piotr Stanisz;
Pracownia Architektury PS

powierzchnia: ok. 14 m2

więcej projektów:  

P a r k i e t  n a ś c i a n i e
ARCH. PIOTR STANISZ 

W pierwotnym założeniu łazienka miała być cała biała. Zaproponowałem
jednak optyczne ocieplenie wnętrza poprzez zastosowanie drewna egzo-
tycznego. Doskonałym miejscem okazała się ściana przy WC, gdzie przykle-
jone zostało drewno merbau w typowym dla parkietu układzie

mozaikowym. Uzyskany efekt to parkiet na ścianie, który – dodatkowo podświetlany piono-
wym światłem szczelinowym – pełni główną rolę dekoracyjną w pomieszczeniu i sprawia
wrażenie ciepłego, prawie rozpalonego płomieniem. Idealnie kontrastuje z chłodną bielą na
ścianach i współgra z gresową posadzką w kolorze tabaki.
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Z łazienki przy sypialni ko-
rzystają pani i pan domu,
dlatego znalazła się tu szero-
ka umywalka (Villeroy&Boch)
z miejscem na dwie baterie
(Steinberg).

Zastosowanie drewna
ociepla wizerunek wnętrza.
Na ścianie: mozaika przemy-
słowa merbau olejowana,
w układzie mozaikowym.
 Ceramika sanitarna z oferty
 Villeroy&Boch, bateria bide-
towa marki Steinberg.
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reklama

Muzyka w łazience? Czemu
nie! Podczas kąpieli można
posłuchać ulubionej muzyki
płynącej z głośnika (JBL) zain-
stalowanego pod umywalką.

W salonie kąpielowym
 niczym niezakłócona prze-
strzeń ma znaczenie prio-
rytetowe. Nawet akcesoria
kąpielowe schowano za
szklanym frontem dyskret-
nej, ale pojemnej szafki
 wbudowanej w ścianę.



Mieszkaj wygodniej
ścianki działowe, czyszczenie parą, 
szuflady na talerze

13projektów 
w różnych stylach

najlepsze pomysły architektów wnętrz

CEVISAMA 2012
supermodne płytki 
z targów w Walencji

Szykowny 

kamień 
naturalny

Aż chce się je mieć!
AGD do pieczenia i gotowania na parze na 3-5 poziomach
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