
projekt  ciekawe rozwiązania

Celebrowanie chwil
Łazienka przy sypialni to azyl dla dwojga. Aby
zapewnić intymność, a jednocześnie połączyć
przestrzenie obu wnętrz, warto wykorzystać
kotary i przesuwne drzwi ze szkła. Inne
rozwiązanie: wanna bezpośrednio w sypialni, zaś część
sanitarna – tradycyjnie zamykana drzwiami.

Pomiędzy
oszczędnym
minimalizmem
a barokowym
przepychem
panuje idealna
równowaga: złota
mozaika zdobi
jedynie rant blatu,
a jego biała,
ceramiczna
powierzchnia
eksponuje urodę
szklanych mis
umywalkowych.

stanisz_projekt  11-11-10  15:54  Strona 28



Złote myśli
ROZWAŻANIA NAD PROJEKTEM WNĘTRZA MINIMALISTYCZNEGO, ALE POZBAWIONEGO
CHARAKTERYSTYCZNEGO CHŁODU, ZAPROWADZIŁY NAD RZEKĘ NIOSĄCĄ SAMORODKI CENNEGO KRUSZCU.

ODWAŻNE ROZWIĄZANIA, nietypowe zestawienia
i łączenie stylów charakterystyczne dla projektu
całego domu to efekt współpracy arch. Piotra Sta-
nisza, autora projektu oraz właścicieli – dwójki
młodych ludzi, otwartych na śmiałe pomysły,
z których powstał ich wymarzony dom. 

I rzeczywiście potrzeba było sporo odwagi, aby
zdecydować się na umieszczenie wanny w sypialni
oraz zerwać z typową dla łazienkowych aranżacji
kolorystyką na rzecz minimalistycznego chłodu
bieli połączonej z neobarokowymi złoceniami.

Komfortowa przestrzeń łazienki dobrze eksponuje
zarówno efektowne okładziny, jak też wyposażenie
i dodatki. Charakter wnętrza określa wysmakowane
połączenie elementów typowych dla minimalizmu
z barokowym przepychem. Do chłodnej bieli
płytek ściennych, sanitariatów oraz frontów szafki
podumywalkowej dodano – odmierzoną z wyczu-
ciem – porcję złota pod postacią połyskującej mo-
zaiki, umywalek, armatury oraz dodatków. Ele-
mentem łączącym oba kolory i style jest okładzina
podłogowa wykonana z płytek gresowych z deli-
katnym, złotym połyskiem. W takim anturażu do-
skonale prezentuje się także stylizowana konsola,

Klarowny charakter prze-
strzeni łazienki to efekt
funkcjonalnego rozmiesz-
czenia wyposażenia oraz
ograniczenia palety barw
do bieli i złota. W najniż-
szym miejscu łazienki – pod
skosem dachowym – dosko-
nale prezentuje się stylizo-
wana konsola.

Narożna kabina prysznicowa
została zamontowana na
 płaskim brodziku marki Koło;
pas złotej mozaiki zdobi
strefę prysznica.
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Białe sanitariaty umieszczone zostały na tle
wykończonej mozaiką ściany; idealnie dopasowany
stylem i kolorem przycisk uruchamia spłuczkę
podtynkową firmy Geberit.
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projekt  ciekawe rozwiązania

wyrazu dodają całości baterie z klasycznymi
kurkami, ale o nowoczesnych, niewyszukanych
kształtach. Projekt wnętrza wyróżnia prostota, ale
też ujmująca dbałość o szczegóły, takie jak przycisk
spłuczki (biała płytka ze złotymi obwódkami przy-
cisków) idealnie dopasowany do stylu wnętrza. 

Chociaż w stanowiącej oddzielne pomieszczenie
łazience umieszczono kabinę prysznicową, to strefa
kąpielowa został częściowo przeniesiona także do
sypialni. Wyznacza ją fragment podłogi wykończonej
płytkami gresowymi (identycznymi jak w łazience).
Tutaj ustawiono obszerną i wygodną wannę wolno
stojącą ze zintegrowaną obudową i baterią umiesz-
czoną na jej rancie. Poza miejscem do kąpieli
(także we dwoje) wanna oferuje również hydromasaż.
Wystarczy rzut oka, aby przekonać się, że w tym
pomieszczeniu wszystko jest „na swoim miejscu”.
Pałacowy klimat sypialni, na który składają się ele-
ganckie dodatki: lustro w złotej ramie, kryształowy
żyrandol, a także – typowe dla stylu rustykalnego
– drewniane belki sufitowe, tworzą idealną scenerię
dla długich kąpieli w pianie. ■
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Cały zestaw armatury  został dopasowany do stylu oraz kolorystyki łazienki:
 bogate wykończenie w kolorze złotym równoważy prosta forma.

Strefa kąpielowa została częściowo przeniesiona do sypialni. Umieszczona w rogu
wanna prezentuje się efektownie, a pozostałe elementy wystroju – lustro w złotej
 ramie, kryształowy żyrandol – tworzą klimat wytwornego salonu kąpielowego.
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Garderoba
kuchenna XXL
praktyczne carga i szuflady

12projektów wnętrz
retro, klasycznych, nowoczesnych

Jak oczarować gości
eleganckie toalety, chłodziarki na wino, białe baterie
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