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od redakcji

DroDzy czytelnicy!

rezentujemy Wam drugie wydanie naszego Trendbooka. Wersję drukowaną lub  
online (e-book oraz www) zeszłorocznej edycji przeczytało w  sumie ok.  
8 tysięcy osób. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i zaufanie. Jak zauważycie, wciąż 
się rozwijamy – więcej stron tegorocznej edycji to więcej inspiracji i pomysłów 

do wykorzystania przez Was. 
A  mieliśmy o  czym pisać i  co pokazywać. Wbrew pozorom, w  dziedzinie wyposażania 
wnętrz pandemia wcale nie spowodowała stagnacji. Wręcz przeciwnie. Dziś już chyba mo-
żemy stwierdzić, że wygenerowała nawet pewne ożywienie. Sanitarna konieczność sprawi-
ła, że więcej czasu spędzamy w naszych domach i więcej czasu poświęcamy ich wystrojowi. 
W  łazienkach ta sytuacja znalazła odzwierciedlenie w  dwóch ogólnych tendencjach es-
tetycznych. Po pierwsze pojawiło się w nas – większe niż dotąd – pragnienie wyciszenia, 
pozbycia się przytłaczającego nadmiaru bodźców. Znalezienia schronienia przed gwarem 
wypełnionego przez cały dzień domu. Łazienka jeszcze bardziej niż wcześniej stała się oazą 
domowego relaksu. Urządzamy ją więc w duchu mindfullness. Pozbywamy się rzeczy, które 
nie mają znaczenia i pozbawione są funkcji. Rozpraszające drobiazgi chowamy w zamknię-
tych szafkach. Otaczamy się roślinami. Wybieramy naturalne, ekologiczne materiały i neu-
tralną paletę kolorystyczną. Wprowadzamy takie elementy wystroju, które umożliwią nam 
głębszy odpoczynek – np. fotele czy inne siedziska. 
Z drugiej strony, pandemiczna łazienka może mieć też całkiem inną twarz. Podczas gdy część 
z nas cierpi z powodu domowego przebodźcowania, innym dokucza niedobór wrażeń, dy-
namiki i inspiracji, jakich dostarczał – ograniczony teraz – kontakt ze światem. W pewnym 
zakresie niedobór ten może zrekompensować przestrzeń, w której funkcjonujemy. Gdy oży-
wimy ją kolorem, odważnymi wzorami, starannie dobranymi, wyrazistymi dekoracjami, wy-
posażeniem „z pazurem”. 
W naszym Trendbooku pokazujemy jak te dwie główne tendencje estetyczne przekładają 
się na bardziej szczegółowe łazienkowe mody. Dodajemy do tego zestawu również trendy 
funkcjonalne – to przecież bardzo istotny aspekt łazienkowego wnętrza. Szczególnie teraz, 
kiedy jeszcze większy niż dotąd nacisk kładziemy na higienę. 

Zapraszam do lektury!

AnnA RAduchA-RomAnowicz
redaktor naczelna
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Design Comfort Care

LifeSystem stawia człowieka w centrum. Nowe, nowoczesne kształty łączą 
estetykę z dostępnością. Efektem jest indywidualny komfort.

nagrodzony:

HEWI Polska, Lelka 26 Warszawa, 22 330 00 51, info@hewi.pl

«otoczenie bez barier estetetycznie
zaprojektowane»
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Marta Borowska
Redaktorka i współtwórczyni magazynu „Design/Biznes”. Od 
blisko 20 lat związana z branżą wyposażenia łazienek. Wciąż nie 
ma dość. Miłośniczka designu łazienkowego i dobrze zaprojekto-
wanych wnętrz. Prelegentka wydarzeń dla branży i architektów. 
Prywatnie mama i fanka mocniejszych brzmień.

arkadiusz kaczanowski
Od 2009 roku dziennikarsko związany ze światem wnętrz, 
budynków i ludzi je tworzących. Redaktor portali i czasopism, 
współtwórca wydarzeń dla branży łazienkowej i architektów. 
Współprowadzący na YouTube TakeMeToDesign. Redaktor 
prowadzący designbiznes.pl oraz magazynu branżowego 
„Łazienka.PRO”.

anna Raducha-Romanowicz
Od 2007 roku obserwuje to, co dzieje się w dziedzinie wypo-
sażenia łazienek. Tropi trendy w designie i tendencje rynkowe. 
Polskie i międzynarodowe. Obserwacjami dzieli się z czytelni-
kami – od 2018 roku na łamach „Design/Biznes” . W designie, 
sztuce, ale też generalnie – w życiu, ceni odwagę, umiejętność 
patrzenia na świat z otwartym umysłem oraz wrażliwość na 
drugiego człowieka.

Wydanie specjalne magazynu Design/Biznes 1 (2) 2021
Wydanie bezpłatne iSSN 2545-1057

Wydawca
est.Media Anna Raducha-Romanowicz
ul. Leśna 25c, 15-559 Białystok
www.estmedia.pl

Redaktor naczelna
Anna Raducha-Romanowicz, tel. 698 536 665
e-mail: ania@designbiznes.pl 

Projekt, skład i przygotowanie do druku: www.urbanarts.pl

Reklama: reklama@designbiznes.pl

zdjęcie na okładce: Kartell by Laufen, fot. Hugo comte

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie 
prawo redagowania i skracania tekstów. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

WSPÓŁPRaCa

Wanda Modzelewska
Od 24 lat związana z branżą wyposażenia wnętrz. Ma bogate 
doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania strategii 
komunikacji, PR produktowego, wprowadzania na rynek 
i komunikacji marek, PR korporacyjnego, content marketingu, 
analizy trendów. Specjalizuje się w działaniach dla firm z branży 
wyposażenia wnętrz, architektury, designu i projektowania. 
Jej autorskie teksty ukazywały się na łamach m. in. „Dobre 
Wnętrze”, „Architektura Murator”, „Gazeta Wyborcza”, „elle 
Decoration”, „Forbes”, „Newsweek Living” czy „Polityka”.

Daniel Działa
Wieloletni dziennikarz, redaktor, specjalista ds. PR i komunikacji 
w obszarze home & living. Współpracował z takimi magazynami 
jak „M jak Mieszkanie”, „Salon Polityki”, „Architekt Wnętrz” oraz 
serwisami internetowymi (m.in. Urzadzamy.pl, Wp.pl, Home-
book.pl). Zainteresowany dobrym designem i procesami, które 
nadają mu dzisiejszy kształt.

TREndBooK PRzYGoTowALi:
ReDakCJa
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Płyta wielkoformatowa 
Monet Blue z serii 
Monumental ceramiki 
Paradyż. Błękitna 
kolorystyka, podbita 
granatem kontrastuje 
z rdzawymi żyłami.

MaksyMalizM
PARTNeR: Ceramika Paradyż

trend:



aksymalizm często stawiany jest w  kontrze 
do minimalizmu, którego podstawą jest idea 
redukcji zbędnych elementów. Można by 
więc pomyśleć, że przeciwieństwem takiego 
podejścia w aranżowaniu wnętrz będzie gro-

madzenie jak największej liczby przedmiotów i przeładowywanie 
nimi pomieszczeń. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie maksymalizm 
zbudowany jest na koncepcie nadmiaru, ale nie ilościowego. Po-
dobnie jak w przypadku sztuk wizualnych, maksymalizm we wnę-
trzach bazuje na dekoracyjności, zmysłowości i  fantazji. ekspresji 
wyrazu. Stawia na odważne wzory i kolory, bogate detale i niepo-
wtarzalne, jedyne w swoim rodzaju wyposażenie. Pozwala two-
rzyć wnętrza najbardziej bliskie użytkownikom, wyrażające złożo-
ność i wielopłaszczyznowość ich osobowości. W świecie designu 
za maksymalistów możnaby uznać np. członków awangardowej 
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tekst: AnnA RAduchA-RomAnowicz

Więcej, 
mocniej, 

odWażniej!

ZyskująCy ostatnio na PoPularnośCi 
maksymaliZm lubi kontrasty i Ciekawe 

zEsTAwiEniA wzoRów, KoLoRów czY fAKTuR. 
Zamiast wyCisZająCego sPokoju oferuje nam 

dynamikę i interesująCe formy. jak żaden 
inny styl PoZwala wyraZić nasZ Charakter 

i osobowość. doPusZCZa wsZelakie 
wnętrZarskie eksPerymenty i Zabawę. 

dobór możliwyCh elementów wyPosażenia 
i barw jest w tym PrZyPadku w ZasadZie 
nieograniCZony. Zasady? nie obowiąZują.

włoskiej Grupy Memphis (założonej w 1981 roku) – specjalistów od 
kontrastowania kolorów i zabawnych form, albo holenderskiego 
romantyka Marcela Wandersa – kreatora bajkowych wnętrz i pro-
duktów, czy też ekscentrycznie łamiących schematy projektantów 
ze Studia  Job, którzy określają swój styl jako „new gothic”. Jeżeli 
zajrzymy na ich stronę internetową, od razu rzuci się nam w oczy 
szczere, sformułowane wielkimi literami wyznanie co założyciele 
Studia –  Job Smeets oraz Nynke Tynagel – sądzą o minimalizmie 
(na wypadek gdyby ktokolwiek miał wątpliwości). 

wzoRniczY TYGiEL
Podstawowym zabiegiem aranżacyjnym maksymalizmu jest 
mieszanie – kolorów, wzorów, tekstur, stylów. W kwestii kolorów 
– możemy wykorzystać zarówno spokojniejsze kolory i skontra-
stować np. biel z  granatem, ale też sięgnąć po połączenie różu 
i butelkowej zieleni. Podobnie w kwestii wzorów – w maksyma-
listycznym wnętrzu sprawdzą się i tapety z motywem florystycz-
nym i płytki z graficznymi dekorami. Zarówno palmowe liście czy 
paprocie, jak i dekoracyjne, np. barokowe wzory, zwrócą uwagę 
barwą i oryginalnością, będą stanowić aranżacyjną dominantę. 
Możemy bawić się nie tylko kolorami i wzorami. Klimat wnętrzu 
nadają też również faktury, a w przypadku maksymalizmu – ich 
nietypowe zestawienia. Naturalne tkaniny, takie jak len czy wełna 
mogą tu sąsiadować z odmianami pluszu – welurem, welwetem 
czy aksamitem. Miksować możemy też wszelakie inne, pozornie 
niepasujące do siebie elementy –  np. powierzchnie błyszczące 
z matowymi w przypadku płytek ceramicznych.

Ciemno, dusZno i PrZytulnie
Maksymalizm wkracza też do łazienek, od których oczekujemy 
dziś bardziej efektownego designu. Kluczowe dla osiągnięcia 
w łazience artystycznego klimatu charakterystycznego dla tego 
stylu, jest zastosowanie odpowiednich okładzin ściennych. W tej 
roli sprawdzą się na przykład wyraziste tapety z florystycznymi 
wzorami – im ciemniejszy i bardziej skupiony wzór, tym lepiej. Do 
maksymalistycznych łazienek świetnie będą również pasować 
wielkoformatowe płytki ceramiczne, np. imitujące marmur z wy-
razistym użyłowieniem. Na takim tle możemy zamontować cera-
mikę sanitarną przełamującą konwencje –  kolorową miskę w.c. 
czy ozdobioną fakturą umywalkę, której towarzyszyć będzie np. 
złota armatura. charakteru maksymalistycznej łazience dodadzą 
też dekoracje, rośliny czy lustro w wyrazistej ramie. 
Maksymalizm zezwala na zestawianie ze sobą przedmiotów z in-
nych „wzorniczych światów”. Surowych elementów loftowych 
z meblami w stylu art déco. Skandynawskiej sofy z dekoracjami 
etnicznymi. Nie znaczy to jednak, że wystarczy po prostu po-
mieszczać wszystko ze wszystkim, aby stworzyć ciekawą, mak-
symalistyczną aranżację. Wręcz przeciwnie. To styl chyba najbar-
dziej wymagający i trzeba poruszać się w jego ramach z dużym 
wyczuciem i umiejętnością. Najlepiej według określonego wcze-
śniej planu, koncepcji spajającej całość aranżacji. Tak, żeby nie 
przekroczyć granicy przesady i nie popaść w kicz. n

M
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Wielki format dla maksymalistóW

AldonA 
ChudziCkA, 
CerAmikA 
Paradyż

Płytki ceramiczne w wielkim formacie na stałe zagościły 
we wnętrzach i cieszą się nadal ogromnym powodzeniem. 
Wszechobecnego maksymalizmu pragną świadomi klienci 
o coraz większych wymaganiach i wyrafinowanym guście. 
Zminimalizowanie ilości spoin na powierzchniach i całościowe 
wyeksponowanie wzoru sprawia, że płyty wielkoformatowe 
są jednym z ulubionych materiałów stosowanych w aranża-
cjach przez architektów i projektantów. Dzięki nim po-
mieszczenia stają się jeszcze bardziej przestronne, dostojne 
i ekskluzywne. 
Płyty ceramiczne w wielkim formacie cechują się najwyż-
szym poziomem estetyki oraz bardzo dobrymi parametrami 
technicznymi. Ich osobliwe wzornictwo wzbogaca ponadto no-
woczesne wykończenie. Do dyspozycji mamy dziś powierzch-
nie polerowane, matowe oraz absolutną nowość – aksamitną 
satynę. Pełnię doświadczeń zgodnych z tym trendem daje 
oczywiście zastosowanie płyt w formacie 120 cm x 280 cm, 
które przełamując standardy, zaskakują niesamowitym de-
signem. Z powodzeniem można jednak stosować je w mniej-
szych formatach, np. takich jak 120 x 120 cm, 60 cm x 120 cm 
czy 90 x 180 cm. 
Odpowiedzią Ceramiki Paradyż na maksymalizm we wnę-
trzach jest wyjątkowy set Monumental. Wachlarz wyko-

rzystanych w nim różnorodnych typologii graficznych, to 
najbardziej poszukiwane i pożądane obecnie przez klientów 
wzornictwo. Znajdziemy tutaj ponadczasową, niesamowicie 
elegancką calacattę w ciepłej tonacji wzoru Horizon Gold, 
równie piękny i ekskluzywny onyks z rdzawo-złotym użyle-
niem w kolekcji Invisible White czy awangardowy, niezwykle 
głęboko wybarwiony czarny marmur – Desire Black. W serii 
nie mogło zabraknąć również spokojniejszych propozycji, 
o niewiarygodnej autentyczności takich jak pulpis Ritual Grey 
i Ritual Graphite oraz marmur silver root we wzorze Visioner 
Grey. Natomiast dla miłośników minimalizmu i industrialnych 
przestrzeni, dedykowane są wzory cementowe w dwóch od-
cieniach szarości: Authority Grey i Authority Graphite. Chcąc 
inspirować i zachwycać pięknem oraz budować wyjątkowe 
doświadczenia set Monumental wzbogaciliśmy o przykuwają-
cy uwagę i dopełniający gamę akcent – płytę wielkoformato-
wą Monet Blue. Niesamowicie trendowa błękitna kolorystyka, 
podbita granatem z przepięknie kontrastującymi rdzawymi 
żyłami, wydobywa z naturalnego kamienia jego najbardziej 
malarskie elementy. Monumental to maksymalizm w najlep-
szym wydaniu. To nowe spojrzenie na otaczające nas prze-
strzenie. Maksymalizm to brak granic dla wyobraźni, ambitne 
podejście do projektowania, jednym słowem to przyszłość.
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 ← Płyta wielkoformatowa Desire 
Black z setu Paradyż My Way 
Monumental ceramiki Paradyż. 
Bogate i unikatowe wzornictwo. 
Najbardziej modne wzory, 
kolorystyki i typologie produktów. 
Autentyczność grafik, wiernie 
odzwierciedlające materiały takie 
jak kamień, beton, drewno. 

 → Authority Graphite z setu  
Paradyż My Way Monumental 
ceramiki Paradyż. Doskonałe 
parametry techniczne 
umożliwiające szerokie 
zastosowanie – ściany i podłogi 
wewnątrz i na zewnątrz. 
Kompatybilność formatów: 
60×120, 120×120, 120×280.

 ↓ invisible White z setu  
Paradyż My Way Monumental 
ceramiki Paradyż. Różnorodność 
powierzchni dostosowana do 
charakteru i specyfiki produktu: 
wzory kamienne: soft oraz poler, 
wzory betonowe: naturale 
(mat),wzory drewniane: struktura 
(mat z dodatkowym efektem 
wybłyszczenia).
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 ↑ Meble z kolekcji D’Art marki 
Novello to dzieło studia 
projektowego Design Studio 
Plazzogna. Nazwa kolekcji 
to także gra słowna. Kryje 
w sobie podwójne znaczenie 
trafienia w cel (strzałka) oraz 
rzemiosła połączonego z dba-
łością o szczegóły (sztuka).

 → Ażurowy grzejnik Grata wło-
skiej marki Brem gwarantuje 
bardzo dekoracyjny efekt. 
Dostępny w ofercie marki 
system stopek i zacisków, 
pozwala na zastosowanie 
grzejnika również jako para-
wanu, balustrady czy poręczy 
schodów.

 ← Bateria 
o'rama 
marki 
Newform.

 ↓ Kolekcja 
mebli 
Home 
interiors 
włoskiej 
marki 
etro.
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 ↓ Niezwykle elegancki odpływ szczelinowy Linearis infinity marki Kessel daje wszechstronne możliwości indywidualnego kreowania wyglądu łazienki, 
zarówno w obiektach prywatnych, jak i publicznych. Odpływ jest dostępny w bogatej palecie kolorów i w siedmiu długościach pokryw (w przedziale od 
800 do 1600 mm). Można go dowolnie przedłużać oraz skracać. Dodatkowo istnieje możliwość łączenia go aż w trzech zakresach kątów oraz 
nadaje się do umiejscowienia tuż przy ścianie. Pokrywa wykonana została ze stali szlachetnej i posiada powierzchnię pole-
rowaną lub szczotkowaną (w kolorach: czarny, miedź i brąz). Jeżeli chodzi o elastyczne możliwości zabudowy, 
odpływ dostępny jest jako kompletny zestaw montażowy (wraz z matą hydroizolacyjną). Wersja 
z zastosowanym syfonem Megastop z zamknięciem wodnym, chroni przed 
rozprzestrzenianiem się nieprzyjemnych zapachów, a sitko przed zanieczysz-
czeniami.

 ↑ Kolorowa ceramika świetnie odnajdzie się w maksymalistycznej łazience. 
Komplet w.c. i bidet pochodzi z serii Revolution zaprojektowanej przez 
Lucę Palpiniego dla marki S.D.R. ceramiche.

 ↓ Umywalka z serii Atelier 
marki the.artceram, projektu 
studia Meneghello Paolelli 
Associati. „Żyjemy w fanta-
stycznym, wielostronnym 
świecie, charakteryzującym 
się ostrymi kontrastami 
i sprzecznościami. Patrzymy 
w przyszłość, jednocześnie 
stąpając jedną nogą w prze-
szłość. Lubimy być zaawan-
sowani technologicznie, ale 
wierni historii” – wyjaśniają 
ideę projektową twórcy.
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 → Amerykańska marka Graff 
interpretuje industrialny szyk 
nową kolekcją Bali. Zaprojekto-
wana przez G + Design Studio 
charakteryzują się rytmiczną 
estetyką, zbudowaną z czystej 
geometrii, wzbogaconą styli-
stycznymi detalami.

 ← Marcel Wanders znany jest 
ze swojego sceptycznego 
podejścia do funkcjonalne-
go minimalizmu. Według 
projektanta rzeczy powinny 
być przede wszystkim piękne. 
Tu jego kolekcja zapachów do 
domu The Five Seasons dla 
marki Alessi.

 → Tapeta z kolekcji Ambiente 
firmy WallPepper®/
Group dzięki niezwykłej 
grafice wprowadza do 
wnętrza klimat dżungli 
z jej kolorami oraz 
mieszkańcami i staje 
się bohaterem wystroju 
wnętrza.

 ↓ Fotel Hortensja zaprojek-
towali dla marki Moooi 
Andrés Reisinger i Júlia 
esqué. W niebanalny 
sposób imituje piękno 
przyrody. charaktery-
styczna tapicerka składa 
się z  ponad 30 tysięcy 
płatków.
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MAKSYMALiZM

 → Kolekcja mozaiki Bisazza zaprojek-
towana przez Studio Job. „Porządek 
wynika z metodologicznego 
podejścia do nieporządku. Tworząc 
symboliczny język we wzorach, 
nasz uporządkowany nieporządek 
symbolizuje zarówno moc, jak 
i niebezpieczeństwo” – komentują 
twórcy ten projekt.

 ↓ Wolnostojąca wanna Mozzano 
z oferty marki Victoria & Albert. 
Tu na zewnątrz w wykończeniu 
butelkowozielonym – w sam raz do 
łazienki w klimacie dusznej dżungli.



Prywatny 
wellness

PARTNeR: hAnsGRohE

trend:

Dzisiaj bardziej niż 
kiedykolwiek łazienka jest 
sanktuarium, w którym można 
się zrelaksować i naładować 
baterie. Na przykład pod 
prysznicem Raindance Select S 
hansgrohe lub podczas kąpieli 
w wannie z armaturą Metropol 
hansgrohe.



ellness jest słowem odmienianym przez 
wszystkie przypadki od wielu lat. Stało się 
modne wraz z  rosnącą popularnością miej-
skich i hotelowych stref SPA. Samo wellness 
oznacza ni mniej, ni więcej tylko dobre sa-

mopoczucie. Niektórzy doprecyzowują, że chodzi o zdrowy styl 
życia, czy też harmonię pomiędzy ciałem a duchem. Ta filozofia 
zaproponowana przez jednego z  amerykańskich lekarzy w  la-
tach 50. XX w., zawiera w sobie zarówno elementy właściwego 
odżywiania, fitness, ale także stosowanie zabiegów pielęgnacyj-
nych. Większość z tych czynności swobodnie możemy wykonać 
w  domu. A  w zakresie dbania o  ciało i  fizyczny relaks idealnie 
sprawdzi się tu łazienka wraz ze swoim wodnym dobrostanem. 

(niE)oczEKiwAnA zmiAnA
Ostatni rok związany z  pandemią zmienił nasze podejście do 
wielu spraw. Obok kwestii związanych ze zdrowiem fizycznym, 
równie często poruszane były te dotyczące naszej psychiki. Prze-
bywanie z rodziną w domu 24/7 nie zawsze i nie dla każdego po-
siadało jedynie pozytywny wydźwięk. Trudne okazało się dla nas 
łączenie we wspólnej przestrzeni pracy, szkoły, życia rodzinnego 
i czasu na relaks. i to wszystko często przy ograniczonej możliwo-
ści odosobnienia, czy odpoczynku w ciszy. Nagle okazało się, że 
jedynym miejscem względnej intymności pozostaje łazienka. Je-
dynym sposobem na ukojenie zmysłów i ciała – kontakt z wodą. 
Zaczęliśmy zmieniać naszą przestrzeń kąpielową tak, by była 
coraz bardziej „wellness”. Pojawiło się w niej więcej naturalnych 
dodatków, żywych roślin czy elementów budujących nastrój 
przytulności i relaksu, jak na przykład fotele czy krzesła. 
Wspomniana sytuacja zainicjowała nie tylko bieżące zmiany. 
O  naszych łazienkach coraz częściej myślimy dziś w  kontekście 
prywatnego wellness. Doceniliśmy bowiem jej wartość związaną 
z codzienną pracą nad utrzymaniem naszego ciała i psyche w do-
brej kondycji. 

w trosCe o równowagę 
czym zatem charakteryzuje się łazienkowe wnętrze w  klima-
cie wellness? To z  pewnością miejsce, które musi być wyrazem 
mentalnej równowagi. Najlepiej, gdy sami odpowiemy sobie na 
pytanie co nam ją przynosi. Niemniej zazwyczaj są to wszelkie od-
wołania do natury. To ona przynosi balans. W takich łazienkach 
mile widziane są zatem drewno i kamień. Nie tylko na podłogach, 
ścianach czy blatach, ale także jako materiał konstrukcyjny wanien 
czy umywalek. Myśląc o strefie umywalki, warto wybrać baterię, 
która zapewni efektowny wypływ wody oraz podkreśli jej wartość 
i piękno. Z drugiej strony – dobrze jest zdecydować się na sprzęt 
wyposażony w rozwiązania ograniczające jej zużycie. 
Wellnessowa łazienka musi zapewnić nam efektywny kontakt 
z wodą podczas kąpieli. Jeśli brakuje miejsca na wygodną wan-
nę, z  powodzeniem może zastąpić ją prysznic. Proponowane 
dziś rozwiązania z  zakresu armatury natryskowej to nie tylko 
wybór spośród coraz pokaźniejszych rozmiarów deszczownic 
i zróżnicowanych rodzajów strumienia. To także zaawansowane 
systemy z  chromo-, aroma- czy muzykoterapią, które możemy 
zaprogramować zgodnie ze swoimi preferencjami. Taka łazienka 
potrzebuje też przestronności. Ale rozumianej nie jako zwiększo-
ny metraż, a  jako porządek, ograniczenie do minimum dodat-
ków, funkcjonalną czystość. Z drugiej strony, mile widziane są tu 
wszelkie meble, na których można odpocząć – szezlongi, krzesła, 
czy nawet designerskie taborety. Do tego żywe rośliny, klima-
tyczne oprawy oświetleniowe, dywany.
To jedna z  twarzy wellnessowej łazienki. Bo coraz częściej, ów 
wellness należy rozumieć także jako nowy wymiar funkcjonal-
ności tej przestrzeni. Dlatego pojawiają się tu elementy, które 
mają po prostu ułatwiać nam codzienne życie i czynić je tym sa-
mym bardziej zdrowym. By wymienić wyciąganą rączkę baterii 
umywalkowej, która pozwoli nam swobodnie spłukać włosy czy 
zaawansowane toalety myjące. Wellness ma dbać o nasz dobro-
stan, jakkolwiek go pojmujemy. i niech tak zostanie. n
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PRYWATNY WeLLNeSS

tekst: mARTA BoRowsKA

W imię  
Dobrego saMoPoczucia

jaka dZiś Powinna być łaZienka? CoraZ CZęśCiej w PierwsZej kolejnośCi mówimy, że wygodna 
i estetyCZna. tak, jakby jej funkCjonalność stała się Pewną oCZywistośCią. Zatem – wygodna, 

relaksująCa, intymna, ładna. taka jest łaZienka w stylu wellness.

W



PRYWATNY WeLLNeSS

 → Nowy zestaw prysznicowy Pulsify hansgrohe 
pozwala rozpocząć dzień przyjemnym, 
energetyzującym prysznicem. Jest idealny 
także wieczorem, gdy chcesz zakończyć 
dzień zostawiając cały stres za sobą. Dzięki 
wyjątkowemu strumieniowi PowderRain, 
Pulsify oferuje optymalne doznania pod 
prysznicem dla całej rodziny.

 ← Linia baterii Vivenis hansgrohe w swoim 
designie łączy delikatny uchwyt z szeroką 
i płaską wylewką. Podkreśla to wyjątkowy 
kształt tej armatury, który swój początek 
czerpie wprost z natury. Wyposażona 
w aerator z technologią AirPower pozwala 
na ekonomiczne zużycie wody na poziomie 
5 l/min. Baterie Vivenis dostępne są w trzech 
wykończeniach: chrom, czarny mat i biały mat.

 ↓ Umywalka to centrum codziennych 
łazienkowych czynności. idealnie, jeśli 
wszystko, czego potrzebujesz, jest zawsze pod 
ręką. Dlatego właśnie bateria Finoris hansgrohe 
posiada wyciąganą wylewkę ułatwiającą np. 
mycie włosów.
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PRYWATNY WeLLNeSS

ŁAZIeNkA TO DZIś ZINDyWIDuAlIZOWANA I BARDZO OsOBIsTA PRZesTRZeń

JoAnnA TAmulskA, 
mArkeTing mAnA-

ger hAnsgrohe 
PolskA

Po miesiącach spędzonych w domu, pozbawieni możliwo-
ści relaksu w profesjonalnym spa, marzymy o relaksie 
i chwili dla siebie. Teraz mamy możliwość przekształcenia 
łazienki z zaledwie funkcjonalnej przestrzeni w oazę dobrego 
samopoczucia. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek jest to 
sanktuarium, w którym można się zrelaksować i naładować 
baterie: zindywidualizowane i bardzo osobiste przestrzenie 
sprzyjające dobremu samopoczuciu. A woda odgrywa 
tutaj kluczową rolę – jest naszym stałym towarzyszem 
i mamy z nią kontakt kilka razy dziennie. Aby ten kontakt 
był wyjątkowym doświadczeniem stawiamy potrzeby użyt-

kowników na pierwszym miejscu. Długa kąpiel w wannie, 
czy energetyzujący prysznic – nasze urządzenia dostarczą 
odpowiedni strumień wody, który zaspokoi aktualne oczeki-
wania użytkownika. Aby nic nie zaburzało relaksu potrzebna 
jest uporządkowana przestrzeń. Ręczniki oraz kosmetyki, 
których również w domowym spa jest dużo możemy 
przechowywać w estetyczny sposób przy wykorzystaniu 
nowych linii akcesoriów. Dzięki funkcjonalności połączonej 
z nowoczesnym designem hansgrohe upiększa chwile spę-
dzone w łazience, a tym samym zapewnia większy komfort, 
wygodę i jakość życia.
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 ↑ Kolekcja marmurowych 
umywalek Gessari marki 
antoniolupi powstała 
z połączenia marmurowych 
płyt carrara z kolorową 
żywicą. Projekt: Gumdesign.

 ↑ Klimat prywatnego salonu 
kąpielowego nie zawsze 
musi być zdominowany 
przez beże i szarości 
– kolekcja claret od 
Opoczno.

 ← Niewymuszony 
styl prostoty 
w naturalnych 
klimatach – Space 
od Artesi. Projekt: 
enrico cesana

 ↑ AquamoonATT marki Dornbracht to zmysłowe doznanie 
wody, które pozwala na chwile relaksu – zarówno dzięki 
rodzajom strumienia, jak i nastrojowemu oświetleniu. 
Projekt: Michael Neumayr.



 ↓ Nowe modele Teceloop to przyciski 
spłukujące marki Tece, inspirowane 
naturą, dostępne w takich wykończeniach, 
jak beton, biały marmur, dąb, kamień 
łupkowy i szkło. co istotne – płytki zostały 
wykonane tylko z naturalnych materiałów 
i nie stanowią ich imitacji. Modułowość 
systemowa sprawia, że można je dowolnie 
łączyć z różnymi wariantami klawiszy, 
np. w kolorze złota, chromu, czerni czy 
bieli. Dla uzyskania minimalistycznego 
i harmonijnego efektu, istnieje opcja 
montażu zlicowanego za pomocą 
dedykowanej ramki.

PRYWATNY WeLLNeSS

 ← To już klasyk – bateria 
z kolekcji Starck V marki 
Axor. Dzięki szklanej 
wylewce (którą można 
myć w zmywarce) 
pozwala skupić się na 
pięknie wypływającej 
wody. Projekt: Philippe 
Starck.

 → Bateria z kolekcji 
Zaffiro marki FDeSiGN 
– finezyjne wzornictwo 
i wyjątkowa 
kolorystyka.
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 ← Płytki Squama 
hiszpańskiej marki 
Natucer wyróżniają 
się nie tylko swoim 
kształtem rybiej 
łuski. Mogą być 
uzupełnione płytką 
w formie niewielkiej 
doniczki – idealnej 
do podkreślenia 
wellnessowego 
klimatu łazienki.

 ↓ Zamiast płytek 
na ścianach 
konglomerat 
kwarcowy Silestone 
od cosentino. 
Obowiązkowo 
w kolorze Posidonia 
Green.

 ↑ Wellnessowy klimat 
łazienkowego wnętrza 
doskonale podkreślą 
także grzejniki – najlepiej 
w odpowiednio dobranym 
kolorze. Model Teso od 
Antrax, projekt: Dante O. 
Benini & Luca Gonzo.

 ↑ Lampy z kolekcji Hortus marki Bronzet-
to – inspirowane popularnością dużych 
roślin we wnętrzach. Nie brakuje tu 
także sznytu charakterystycznego dla 
designu lat 70. Projekt: cecilia Pantaleo.
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 ↑ Wielu z nas pragnie, żeby 
jego przestrzeń łazienkowa 
była na tyle przestronna, by 
pozwoliła mu na odpowiednią 
celebrację porannych 
i wieczornych rytuałów. 
Dziś łazienka to nie tylko 
przestrzeń codziennej higieny. 
To prywatne, domowe 
SPA i miejsce, w którym 
możemy naprawdę poczuć, że 
jesteśmy u siebie. Przy dużej 
powierzchni łazienki możemy 
się pokusić o stworzenie 
pokoju kąpielowego, który 
będzie doskonałym miejscem 
do higieny i relaksu. Na zdjęciu 
płytki z serii Ruggine Pearl 
marki ibero casainfinita, 
dostępne w salonach Jeta.

 → Aranżacja prezentuje płytki 
Nature casalgrande Padana. 
A przy okazji wyjątkową 
stylizację łazienki w stylu 
wellness.



re-
PARTNeR: tubądZin

trend:

inspirowana włoskim 
terrazzo kolekcja Macchia 
od marki Tubądzin.



rzewo. Re- jest jak pień, z  którego wyrastają 
gałęzie oplatające inne trendy czy style. Myśląc 
o Re- musimy myśleć w liczbie mnogiej. To kilka 
zjawisk, które zlepiają wszystko inne w aranżo-
waniu i projektowaniu. Nowa filozofia wytwa-

rzania i konsumpcji przenika do tego jak projektujemy przedmio-
ty oraz wnętrza.  

Podstawowe PojęCia
Słownik trendów Re- szybko się wydłuża. i to chyba jeszcze nie 
koniec. Na dziś mamy: redesign, recykling, redekoring, reno-
wację i reinterpretację.
Ponadto przy projektowaniu ważne są też: refleksja (po co coś 
jest nam potrzebne?), redystrybucja (rozproszenie zwiększa 
szanse bezawaryjności) czy regeneracja (przede wszystkim sie-
bie, także za sprawą tego, co zaprojektujemy). Nie ma na tej liście 
regresu – ale o tym za moment.

Źródła w emoCjaCh
Współczesny słownik projektowania wnętrz budują emocje. 
Nawet jeśli za trendami Re- stoi racjonalna i  ekonomiczna 
kalkulacja (mniejsze zużycie materiałów, większa troska o śro-
dowisko, mądre gospodarowanie wiedzą i  dotychczasowymi 
zdobyczami), to są dla nas ważne dlatego, że dzięki nim czu-
jemy wnętrze.
Kluczowy jest więc sentyment, który prowadzi nas w  krainę 
bezpieczeństwa. Wracamy do tego co znane, lubiane, co jesz-
cze owiewa mgiełka zamazujących się wspomnień. Oto mamy 
meble, które pamiętamy z babcinego domu. Wybieramy wzory 
płytek, które widywaliśmy podczas podróży. Albo te, które na-
wiązują do epok, za którymi tęsknimy. 
Nie bez kozery wspominamy o  bezpieczeństwie. Wzory i  for-
my z trendów Re- umiemy już obsługiwać i ze sobą zestawiać. 

Nawet jeśli zaskoczą nas świeżością reinterpretacji, to odbędzie 
się to bez konsternacji. Te rzeczy będą pasować do wnętrza, bo 
pasują do nas. Nie musimy się uczyć ich obsługi, ich dotyku ani 
odczuwania. Znamy się dobrze nie tylko z widzenia. 
Wreszcie: trendy Re- celują w  przyszłość. Nawet jeśli w  swo-
jej wierzchniej warstwie wyglądają jak powtórka z  rozrywki.  
Re- to przyszłość lepsza, mądrzejsza, bardziej odpowiedzialna. 
Jeśli designer sięga po wzór z przeszłości, to po to, by odtworzyć 
go z nową duszą – w procesach i z surowców, które są na miarę 
XXi wieku. Ważne jest, by tworzyć w  duchu circular economy, 
ale też korzystać z najlepszych praktyk odzysku. Po co wyrzucać, 
skuwać czy zmieniać, skoro jeszcze się trzyma i może się przydać? 
Wystarczy drobna przeróbka, przemalowanie lub uzupełnienie, 
by działało jak należy. Zaoszczędzi inwestor, lokalny mistrz rę-
kodzieła będzie miał co robić, zmniejszymy ślad węglowy. Trochę 
lepiej będzie dla naszej zmęczonej planety, prawda?

niEusTAnnA nAuKA
Postęp – tak. Ale nie na siłę. Po co wymyślać nowe wzory, po co 
wyważać otwarte drzwi, skoro tyle dobrego już jest. W redesi-
gnie i redekoringu ważna jest ciągłość – kolejne wersje produk-
tu czy wnętrza są naturalnym przedłużeniem tego, co już było. 
Ostatnie lata przyniosły nam zbyt wiele niepewności, byśmy 
chcieli rewolucje robić w swoich domach.
Trzeba też pamiętać, że trendy Re- stawiają przed projektantem 
wyzwania. Nie może on być już tylko stylistą czy sprawnym ukła-
daczem klocków. Musi produkt rozumieć i znać jego istotę, pocho-
dzenie i cel. Od dziś projektant to też historyk, który zna przeszłość 
krzesła, stołu, umywalki. Wie dlaczego są takie, jakie są. Stałym 
punktem zawodowej pracy musi więc być wizyta w  fabryce 
i warsztacie producenta – tak by zrozumieć skąd bierze się materia, 
na której będzie pracować. W słowniku trendów Re- jest też „od-
powiedzialność”, nawet jeśli zaczyna się na inną sylabę. n
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Re-

tekst: ARKAdiusz KAczAnowsKi

SłoWnik naSzych Wnętrz

reedyCje, renowaCja, reCykling. wraCamy do tego, Co już było. sZukamy staryCh Pomysłów 
CZy wZorów w nowej formie. korZystamy Z materiałów Z odZysku, wsPieramy ekonomię 

CyrkulaCyjną, do minimum ograniCZamy Powstawanie odPadów. dbamy o środowisko. to 
sPrawia, że re- to Prawie megatrend, który PrZenika inne trendy.

D
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Re-

WRACAMy

AnnA skonkA-
-Wojtysiak, 
kieroWnik 

działu  
WzornictWa 

gruPy  
tubądzin

Powrót do tego, co stworzono dawniej, do styli-
styki i rozwiązań estetycznych, które pojawiały 
się w historii architektury, sztuki, czy mody, 
to jeden z naturalnych elementów poszuki-
wania inspiracji. Tak rozumiany redesign daje 
nieograniczone pole do interpretacji i tworzenia 
własnej kreacji, pozwala odkryć na nowo to, co 
poznane, określone, ukształtowane. stanowi też 
pewne wyzwanie dla projektanta, otwierając 
przestrzeń do wyrażenia własnego potencjału 
twórczego. Redesign to z jednej strony przetwo-
rzenie starych pomysłów i wzorów na nową, 
dostosowaną do obecnych czasów i trendów 
formę. Pojęcie to pokazuje także drugą perspek-
tywę, która spogląda nie tylko na dekoracyj-
ność i stylistykę, ale łączy się z powrotem do 
pewnych skojarzeń, wrażeń i odczuć. Redesign 
przywołuje obrazy, miejsca i rozwiązania dobrze 
znane, zachęca do przyjrzenia się im na nowo, 
odkrywania na własnych zasadach. Nie zatrzy-
muje się na etapie końcowego produktu, ale daje 
pole do personalizacji i szukania indywidualnych 
interpretacji.

←↓   Mild Garden jest reinter-
pretacją stylu angielskie-
go, który zazwyczaj się 
kojarzy z ciężkimi deko-
racjami, ciemną boazerią 
i ścianami uginającymi 
się od kwiecistych tapet 
w stylu Morrisa. Agniesz-
ka Michalak, autorka 
kolekcji, odeszła jednak 
od typowej estetyki 
brytyjskiego wnętrza 
i intensywnych zdobień 
na rzecz subtelnych, 
akwarelowych obrazów. 
Dzięki temu kolekcja Mild 
Garden nabrała światła 
i lekkości. Łagodne 
i delikatne motywy 
kwiatowe przypominają 
krajobraz wiosennej łąki 
i przeplatają się z ponad-
czasową bielą, tworząc 
sielską, spokojną i kobiecą 
kompozycję.
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Re-

→↓   Macchia pozwala odkryć na nowo 
tradycyjne włoskie terrazzo. To 
kolekcja, która łączy w sobie inspiracje 
włoskim smakiem i stylem. Przywodzi 
na myśl efekt, który kryje się za słowem 
„stracciare” – pełnym temperamen-
tu rozrywaniem gładkiej całości na 
kawałeczki, obecnym nie tylko w połu-
dniowej kuchni, ale widocznym także 
w wyglądzie klasycznych, weneckich 
posadzek. W ujęciu Anny Janik-cieśli, 
autorki kolekcji, terrazzo zyskało nowo-
czesną formę. Projektantka zrezygno-
wała z drobnych kawałków marmuru 
i sięgnęła po większe fragmenty 
szlachetnego kamienia. ich ułożenie nie 
jest już tak gęste, dzięki czemu tworzą 
wyraźną, dynamiczną strukturę.

 ← My Tones skrywa 
inspiracje sztuką późnego 
baroku. Kolekcja przy-
ciąga uwagę głębokimi 
odcieniami szmaragdowej 
zieleni i granatu, które 
kojarzą się z bezkresem 
nieba i oceanu. Na tle 
wyrazistych i jednorod-
nych płytek znaleźć można 
jednak subtelną dekorację, 
w której autorka kolekcji, 
Małgorzata Sawicka-Wie-
czorek, nawiązuje do stylu 
regencyjnego. Ornamen-
talny, swobodny wzór 
roślinny dodaje kolekcji 
elegancji, a jednocześnie 
ukradkiem wprowadza 
motyw sielanki, interpreto-
wany tak, by pasował do 
naszych czasów.
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←↑   Nostalgię do wcześniejszej epoki 
producenci dostrzegli już jakiś czas temu. 
Seria carmen od marki Roca to powrót do 
stylizacji retro – pierwowzór tej kolekcji 
powstał w 1946 r.
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↑→   Pod koniec pierwszej dekady XX wieku klawiszowy przełącznik zastąpił przełącznik obrotowy. Nawiązujący  
do pierwszych wyłączników firmy JUNG wyłącznik klawiszowy LS 1912 pozwala odkryć nowe oblicze 
mechanizmu przełączania. Wyłącznik jest skonstruowany w taki sposób, że osłona i rama tworzą 
równą powierzchnię. Na tym tle stylowo wyróżnia się jedynie dźwignia – w formie walca, stożka albo 
prostopadłościanu oraz w nowoczesnej interpretacji z kontrolką świetlną. Firma JUNG wykorzystuje 
wieloletnie doświadczenie w obróbce metali podczas doboru materiałów – od aluminium, poprzez stal 
szlachetną po chrom. LS 1912 to efekt połączenia tradycyjnego kunsztu rzemieślniczego i współczesnej 
techniki. Fot. Magdalena Łojewska, VeY interior Photography. Projekt: Artemia Design

 ↑ Patenty z innych wnętrz śmiało 
wprowadzamy do łazienek. Drzwi 
przesuwne, znane z garderób czy 
szaf, sprawdzą się przy aranżacji 
przestrzeni magazynowej w niedużej 
łazience. W tej realizacji wykorzysta-
no system marki komandor.

 ← Projektując 
łazienkę w duchu 
trendów Re- mu-
simy zadać sobie 
pytanie – na ile 
możemy pozwolić 
sobie na produkty 
z materiałów 
sztucznych? Opa-
tentowany przez 
antonio lupi mate-
riał cristalmood to 
rodzaj przezro-
czystej żywicy 
poliestrowej, do 
której dodawane 
są pigmenty. 
Materiał jest wle-
wany do formy, 
a po zastygnięciu 
każdy model jest 
ręcznie szlifowany 
i polerowany, by 
nadać mu błysk 
i transparentność. 
Tutaj – wanna 
Reflex.



 ↓ Powrót do przeszłości. We 
wrocławskim hotelu The Bridge 
MGallery (projekt wnętrz: 
Medusa Group) studio Kolektyf 
specjalną transferową techniką 
przeniosło na ściany grafiki 
i obrazy  ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. 
Wnętrze wypełniły dawne 
widoki miasta i podobizny jego 
mieszkańców.

 → czerń i biel – zestawienie 
najbardziej klasyczne. 
Wanna classic Duo Oval 
marki Kaldewei powstaje 
ze stali emaliowanej, która 
może być później w pełni 
poddana recyklingowi. 
Surowiec ten składa się 
w 20% ze stali pochodzą-
cej z recyklingu – często 
ze starych wanien.

 ← Produkowana we 
Włoszech metodami 
rzemieślniczymi 
umywalka Xtreme 
marki Glass Design to 
połączenie naturalnych 
materiałów – szkła 
na krawędziach 
i marmuru na 
podstawie.

 ↑ Kolekcja ceramiki Nova Pro to 
evergreen marki Koło – od 30 lat na 
rynku, nadal świetnie się sprzedaje. 
Niedawno została odświeżona 
i zaktualizowana, ale zachowała 
swoje najlepsze cechy, dzięki czemu 
łazienkę można doposażyć jeśli ma 
się już elementy kolekcji na stanie. Tu 
we wnętrzu autorstwa pracowni Jam 
Kolektyw.

Re-
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Niedocenianym sposobem na rearanżację łazienki są 
farby. To najprostszy sposób na oryginalną zmianę! 
Annie Sloan do zestawu farb chalk Paint™ dołącza 
szablon wielokrotnego użytku Meadow Flowers. 
inspirowany jest kwiatami, które każdego lata 
rozświetlają rozległą łąkę Port Meadow nad Tamizą, na 
północ i zachód od Oxfordu, gdzie mieszka Annie.

 ← Zaprojektowane przez Palomba Serafini Associati 
kolekcja conca inspirowana jest klasycznym wzorem 
ideal Standard sprzed kilkudziesięciu lat. Projektanci 
sięgnęli do dawnych form, dostosowując je do 
technologii i standardów współczesnych łazienek. 
Np. monolityczna wanna wykonana w jednej części 
z materiału Solid Surface.



#lovecolour
PARTNeR: RocA

trend:

Oparta na geometrii kolekcja 
inspira od marki Roca
oferuje pięć nowych wersji 
kolorystycznych. Atrakcyjne 
wykończenia nadają jej 
charakteru i podkreślają formę 
każdego elementu serii.



daniem Karima Rashida kolor najlepiej wyraża 
żywiołowość i  energię współczesnego, cyfro-
wego świata. ciekawostką jest natomiast to, że 
pracując nad swoimi projektami – jak sam mówi 
– zawsze najpierw widzi je w bieli. Dopiero po-

tem, w miarę potrzeby, dodaje do niej fakturę czy kolor. Dzięki nim 
tworzy niepowtarzalny nastrój kreowany przez dany przedmiot. 
Stosunkowo długo czekaliśmy, by świat łazienkowych przedmio-
tów pożegnał się, przynajmniej na chwilę, z najbardziej podsta-
wowym dla wnętrz kąpielowych kolorem, czyli bielą. Wszystko 
wskazuje, że ten moment właśnie nadszedł.
cały proces jednak dość długo nabierał rozpędu. Pierwsze pró-
by pogodzenia łazienki z  barwami zauważyłam już ponad 10 lat 
temu. Nierzadko znikały one z orbity zainteresowań łazienkowe-
go designu równie szybko, jak się na niej pojawiały. Z tego czasu 
szczególnie pamiętam kolorową ceramikę sanitarną lansowaną 
głównie przez włoskich producentów. Kolejny był pomysł na arma-
turę w czerni i bieli. Ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Ostatnie 
lata to zdecydowany rozwój oferty baterii w tych dwóch kolorach. 
Trend ten jest na tyle popularny, że proponuje się go niezależnie 
od segmentu cenowego czy stylu wzornictwa armatury. Szczegól-
nie lubimy czerń – doceniamy jej ponadczasowość, elegancję i ela-
styczność w dopasowaniu do stylu aranżacji łazienki. 

CZy stać nas na więCej?
Wszystko wskazuje na to, że tak. To co pokazują projektanci 
i producenci w ostatnich miesiącach jest wyrazem totalnej opozy-
cji w stosunku do naznaczonych znakiem pandemii czasów, w ja-
kich przyszło nam żyć. Trochę tak, jakbyśmy w kolorze upatrywali 
pocieszenia, energii i nadziei. Wnętrza naszych domów stają się 
coraz bardziej kolorowe i to samo dotyczy łazienek. 
Najlepiej chyba widać to na przykładzie płytek ceramicznych. 
Ogłoszony przez instytut Pantone kolorem roku 2020 classic 
Blue, w ostatnich miesiącach stał się jednym z głównych bohate-
rów wśród proponowanych wzorów. Niebieskie płytki, niezależ-
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tekst: mARTA BoRowsKA

cyfroWy śWiat  
jeSt W kolorze

karim rashid – jeden Z najwięksZyCh PiewCów koloru we wsPółCZesnym designie i arChitekturZe  
– może CZuć satysfakCję. oto nadesZły CZasy, w któryCh nie tylko w nasZym stroju doPusZCZamy CoraZ 

więCej intensywnyCh barw (wsZak Po różowy sięgają także mężCZyŹni). wnętrZa domów i miesZkań CoraZ 
Chętniej urZądZane są Z dominantą kolorów sPoZa tZw. Palety Ziemi. i dotyCZy to także Chyba najbardZiej 

ZaChowawCZej w tym Zakresie łaZienki.

nie od formatu czy deseniu, tworzą niesamowity klimat wnętrz. 
A  do łazienki pasują wręcz idealnie. Obok nich wyraźnie swoją 
obecność zaznaczają pastele. Tworzą może mniej wyraziste wnę-
trza, ale emanują wyjątkowym spokojem i  pozytywną energią. 
Ostatni czas należy także do tapet, które coraz częściej pojawiają 
się w  łazienkach. To nierzadko właśnie one odpowiedzialne są 
za wielobarwne wzory na ścianach, szczególnie te w stylu urban 
jungle czy w wersji dopracowanych kwiatowych ornamentów. 
Kolorowe są nie tylko ściany łazienek. coraz częściej pojawiają się 
w niej barwne wanny, a także umywalki – zarówno te wykonane 
z  różnego typu konglomeratów, ale także ze stali czy ceramiki. 
Zresztą moda na sedes w  kolorze również powróciła. Dominu-
ją tu czerń, szarości czy beże, ale coraz częściej spotkać można 
wspomniany już błękit, a nawet róż. 

w koloraCh natury
Wątpię, by ten nagły rozkwit zainteresowania intensywny-
mi kolorami zniechęcił do sięgania po sprawdzone rozwiązania 
zdominowane przez tzw. paletę barw ziemi. Te kolory słusznie 
uznawane są za ponadczasowe, uniwersalne i niepoddające się 
modom. Łazienka, która od lat z nich korzysta, dziś jest dosko-
nale przygotowana na przyjęcie chociażby wspomnianej ceramiki 
w stonowanych odcieniach szarości czy beżu. Mile widziana jest 
tu także armatura, która oprócz chromu i  czerni, oferuje coraz 
bogatszą paletę wybarwień, na czele ze złotem. Towarzyszą im 
spójne pod względem koloru akcesoria łazienkowe, odpływy li-
niowe czy przyciski spłukujące do w.c., często oferowane kom-
plementarnie przez tego samego producenta. 
Zgadzam się z Karimem Rashidem, że to właśnie kolor najlepiej 
oddaje puls naszych czasów. Niezależnie jednak od tego, ile i ja-
kich barw przyjdzie nam wykorzystać w aranżacji łazienki, warto 
zauważyć, że dziś jest to przestrzeń, która coraz chętniej podpo-
rządkowuje się barwom. To miejsce, które poprzez kolor bardzo 
świadomie oddziałuje na nasze samopoczucie. Bo łazienka to już 
nie tylko funkcja, to także estetyczna przyjemność. n

z
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CZAs NA ZMIANy

JoAnnA 
dec-Galuk, 
dyrekTor 

mArkeTingu 
roCA PolskA

Moda na kolor w łazience wydaje się być odpowiedzią na 
znane nam przez lata białe, sterylne wnętrze, wyposażone 
w białą ceramikę. Teraz przyszedł czas zmiany zarów-
no w sensie funkcjonalnym, jak i estetycznym. Obecnie 
przywiązujemy do wnętrz naszego domu coraz większą 
uwagę. Chcemy, aby było bardzo estetyczne i cieszyło 
nas na co dzień. Często kierujemy się modą i szukamy 
podobnych rozwiązań we wnętrzach. Dlatego popularne są 
kolory ziemi, czerni i złota. Ceramika łazienkowa, baterie 
łazienkowe, dodatki łazienkowe, kabina z czarnym profilem 
i brodziki oferowane są w modnych barwach tworząc spójną 
całość. uzyskanie kolorów nie jest jednak łatwe. Producenci 
podążają za oczekiwaniami rynku i podejmują to wyzwanie 
poszukując nowych technologii. Dzięki temu oferują produk-
ty w modnych wykończeniach, które jednocześnie są trwałe 
i wysokiej jakości. 
Przykładem jest powłoka nadająca produktowi kolor, która 
stanowi też jego warstwę ochronną. Baterie Roca w czerni 
mają powłokę everlux dającą świetny efekt i jednocze-
śnie większą trwałość. Warto więc zdecydować się na 

produkty znanych producentów, którzy mają wieloletnie 
doświadczenie i oferują wysoką jakość. Łazienkę w kolorze 
można zaaranżować z kolekcją ceramiki łazienkowej Beyond 
i Inspira, które zyskują nowe oblicze w połączeniu z feerią 
barw. Dokładnie w takich tonacjach kolorystycznych prezen-
towane były wnętrza i produkty na prestiżowych targach 
w Mediolanie. Do wyboru oprócz bieli są: Onyks, który 
nadaje wnętrzu tajemniczości i elegancji, kawa to odcień brą-
zu, który uwydatnia bryłę ceramiki. Z kolei Perła subtelnie 
i szlachetnie wyróżnia ceramikę budząc ciepłe skojarzenia 
z muszlą. Beż uwydatnia walory stylowej łazienki. Matowa 
odsłona bieli, stworzy przestrzeń wyszukaną i subtelną. Ta 
mała różnica tworzy wielką zmianę. Z kolei czarne baterie, 
które dobrze komponują się z drewnem i cegłami nawiązują 
do modnych obecnie wnętrz loftowych. 
W łazience dobrze sprawdzi się także kompozycja czarno-
-biała, w której dominantą będzie czerń. Czarne baterie, 
czarne dodatki, przycisk spłukujący w czerni, kabina z czar-
nym profilem nadają nastrój łazience, ale także podkreślają 
bryłę modelu wyostrzając jego rysy.
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 ← Seria Roca capital to bogata oferta ścianek, drzwi 
i kabin prysznicowych zaprojektowanych w minimali-
stycznym stylu. Dzięki możliwości łączenia elementów 
bez problemu stworzysz idealną strefę prysznicową. 

 → Miękkie linie, nieprzeciętna elegancja oraz subtelny 
boczny uchwyt sprawiają, że baterie łazienkowe 
insignia Roca wyróżniają się spośród rynkowej oferty 
baterii jednouchwytowych. Wyposażone w system cold 
Start, który oszczędza wodę i energię. 

 ↓ Beyond Roca to brak ograniczeń. Perfekcja i dbałość 
o każdy szczegół podkreślona organicznymi formami 
poszczególnych elementów kolekcji. Teraz dostępna 
jest w pięciu nowych kolorach: onyks, kawa, perła, beż 
i matowa biel. Beyond ze względu na obłe, organiczne 
formy, szczególnie dobrze prezentuje się w dużych 
przestrzeniach łazienkowych.
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 → Prawdziwa elegancja i to 
wykonana z plastiku – krzesło 
Milà od Magis. Projekt: Jaime 
Hayón.

 ← Podtynkowa 
bateria pryszni-
cowa z kolekcji 
arnika deante. 
jej design 
inspirowany 
jest duńskim 
hygge. Projekt: 
Małgorzata 
Płoskońska.

 ↑ Seria przycisków uruchamiających 
Visign firmy Viega obejmuje ponad 
50 seryjnych wzorów w różnorodnych 
kolorach i kompozycjach 
materiałowych.

 ↑ Kolor niebieski jest wręcz stworzony do łazienki. Ten trend cieszy się ostatnio niesłychaną popularnością, a niebieskie płytki ceramiczne od jakiegoś czasu 
pojawiają się w kolekcjach producentów. Wzory nawiązują do płytek postarzanych, czy o mocno błyszczącej powierzchni. Kolekcje występują w różnych 
formatach, również bardzo modnym ostatnio – dużym formacie. Uzyskujemy dzięki nim gładkie i praktycznie pozbawione spoin powierzchnie, które dosko-
nale podkreślają charakter aranżacji. Płytki na zdjęciu to ibero casainfinita, cromat One White – dostępne w salonach Jeta.
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↑→   ced’or Pro to nowe odpływy prysznicowe marki ced’or posiadające szeroką 
gamę kolorów. Dzięki opatentowanemu syfonowi Aqualow nie zapychają 
się, praktycznie nie wymagają czyszczenia i pozostają zawsze bez zapachu 
kanalizacji. ich wysokość zabudowy to tylko 49 mm, przy zachowaniu dużej 
przepustowości. Wymienne maskownice dekoracyjne występują m.in. 
w kolorach złota różowego, naturalnego, czerni, czy też malowane na wybrany 
kolor z dostępnej palety RAL.

 → Opale to 
kolekcja umy-
walek, dzięki 
której marka 
antoniolupi 
kontynuuje 
swoje badania 
nad potencja-
łem materiału 
cristalmood. 
Projekt: carlo 
colombo.

 ↑ Ostatni czas 
to rosnące 
zainteresowanie 
tapetami, także 
tymi do łazienki. 
Proponują wyjąt-
kowe wzornictwo 
i niepowtarzalną 
kolorystykę. Na 
zdjęciu kolekcja 
8PeR marki 
Taplap.
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 ↑ Wykonany ze szkła żyrandol Bissa Boba Barovier&Toso. 
Projekt: Angelo Barovier.

 ↑ Konsola podumy-
walkowa Diva oraz 
ceramika sanitarna 
Moon włoskiej 
marki Scarabeo.

 ← Kolekcja płytek 
Atelier casalgrande 
Padana – prezen-
tuje osiem najmod-
niejszych odcieni 
kolorystycznych.

 ↑ Łazienka coraz bardziej potrze-
buje intensywnych kolorów 
– płytki Soda od ceramica Bardelli. 
Projekt: Daria Zinovatnaya.

 ↓ Nowe odcienie 
z palety barw 
Kaldewei to Sweet 
Love, Soft Touch, 
Deep Dream oraz 
Navyblue mat. 
idealnie prezentują 
się na stalowej 
umywalce Miena.
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↑→  Klasyczne wyłączniki serii LS 990 marki JUNG w kolorach Les couleurs® 
Le corbusier’a to nieograniczona paleta możliwości – także do stosowania 
w pomieszczeniach mokrych. Każdy z włączników przeszedł proces ręcznego 
malowania kolorami zgodnymi z legendarną i ekskluzywną paletą Le corbusier’a  
– prawdziwego mistrza designu i architektury XX wieku. Zarówno powierzchnia 
ramek, jak i okalanych nimi powierzchni roboczych wykończona została w macie 
podbijającym piękno serii kolorystycznej Les couleurs. Fot. materiały prasowe JUNG.

Zaprojektowana przez berlińską pracownię Schmiddem 
Design seria armatury 260 to pełnia mocy i wigoru. 
imponujące, smukłe korpusy same w sobie są 
wybitnymi okazami wzornictwa – a w kolorze 
różowego złota stanowić będą ozdobę każdej łazienki. 
Producent, marka Steinberg, oferuje tę serię także 
w kolorach chromowanym, czarnego matu oraz 
szczotkowanego niklu. Fot. Ada Gruszka.



szach-Mat
PARTNeR: mARmiTE

trend:

Matowa wanna, umywalka 
i brodzik relaksują, pozbawiając 
wnętrze glamourowych 
refleksów. W macie 
eksponowana jest forma. 
Fot. Marmite



becnie w  przestrzeni kąpielowej urzekają głęboko 
matowe struktury, które nie tylko są uniwersalne 
i stanowią subtelne tło dla aranżacji, ale też łatwo do-
stosowują się do zmiennych trendów, dzięki czemu 
na długo pozostaną modne. Powierzchnie matowe 

wyglądają też bardziej neutralnie i dyskretnie. Brak połysku i odbić 
ma wiele walorów. Przede wszystkim jednak łagodzi przestrzeń ła-
zienki, nadając jej ciepłego i przyjaznego charakteru. Mat kreuje przy-
tulne wnętrza, uspokaja i relaksuje. Brodziki z teksturami drewna czy 
kamienia odwołują się bezpośrednio do przyrody. eksponują formę 
i wprowadzają pożądaną zmianę – wytęsknione ciepło. Doskonale 
korespondują z  motywami roślinnymi i  naturalnymi materiałami, 
takimi jak np. drewno. Matowe umywalki, brodziki i wanny w co-
dziennym użytkowaniu zachwycają jeszcze jednym – są fenomenal-
nie miłe w dotyku. Dzięki temu naturę mamy praktycznie pod ręką.

modne PołąCZenia
Matowe wykończenia atrakcyjnie prezentują się na dużych po-
wierzchniach, gwarantując zachwycające efekty wizualne. Nie 
dziwi więc fakt, że jako jedni z pierwszych urok matu odkryli pro-
ducenci płytek ceramicznych. Dodatkowym atutem jest to, że mat 
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tekst: mARTA BoRowsKA

naturalne 
ciepło matu

mATowE PowiERzchniE coRAz BARdziEj 
Podobają się klientom indywidualnym 

i są uZnawane Za doskonałe doPełnienie 
aranżaCji wnętrZ. Zmianę PodejśCia do 
wyboru faktury PrZyniosły nie tylko 

PanująCe od kilku lat trendy. wPływ na 
to miało również Pojawienie się nowej 

generaCji materiałów wykońCZeniowyCh. to 
ZnaCZąCy PrZełom, ZwłasZCZa w łaZienkaCh, 

gdZie do niedawna najwięksZą 
PoPularnośCią CiesZył się wysoki Połysk.

podobnie jak połysk dobrze prezentuje się w  każdym kolorze, 
a przy okazji dodaje mu głębi. Niezwykle spektakularne są rów-
nież kontrastowe zestawienia płytek o różnorodnych wykończe-
niach – począwszy od powierzchni polerowanych, przez matowe, 
aż po aksamitną satynę. Połączenie tak kontrastujących ze sobą 
charakterów doskonale harmonizuje z nowoczesnym stylem ła-
zienki. Dotyczy to zwłaszcza mozaik, które dzięki grze odbijanych 
świateł, tworzą efektowne wzory optyczne.
Mat równie dobrze, co na gładkich powierzchnia płytek ceramicz-
nych, prezentuje się na frontach mebli łazienkowych. Tu także 
zdecydowanie zdeklasował połysk, zajmując naczelną pozycję 
w  kanonie modnych i  eleganckich powierzchni. Matowe wy-
kończenia efektownie prezentuje się na gładkich płaszczyznach 
minimalistycznych frontów, jak również tych bardziej zdobnych. 
Matowe fronty doskonale komponują się z połyskującym złotem, 
a  połączenie dwóch odmiennych powierzchni czy materiałów 
tworzy unikatowy meble. Dodatkowo matowe fronty nie tylko 
wyglądają atrakcyjnie, ale są praktyczne. To zasługa nowocze-
snych technologii wykańczania powierzchni, dzięki którym nie 
pozostają na nich nieestetyczne odciski palców. 

AKsAmiTnA… umYwALKA?
Producenci wyposażenia łazienek idą jednak o krok dalej, śmiało 
eksperymentując z matowymi wykończeniami. Dotyczy to ma-
teriałów kompozytowych, z  których wykonane są umywalki, 
brodziki czy wanny, ale także ceramiki sanitarnej, która dzięki 
specjalnym technikom szkliwienia zaistniała w wersji matowej.  
Nowoczesne wanny, brodziki czy umywalki w  matowych wy-
kończeniach wprowadzają zupełnie nową jakość do wystroju 
łazienki. Zaskakują też wielością barw –  od intensywnej czerni 
poczynając, poprze subtelne kolory ziemi oscylujące w  palecie 
beży i brązów, na tradycyjnej bieli kończąc. Najbardziej zaskakuje 
jednak matowa odsłona bieli, która pozwala stworzy przestrzeń 
nieprzeciętną, wyszukaną i  ponadczasową. To swego rodzaju 
klasyka, a ta – jak wiadomo – nigdy nie wyjdzie z mody. 

armatura beZ Połysku
Jak powszechnie wiadomo decydującą rolę w przestrzeni łazien-
kowej odgrywają detale. Nic tak nie podkreśli charakteru wnętrza 
jak oryginalny akcent. Dlatego baterie łazienkowe w  matowym 
wydaniu to strzał w dziesiątkę. Prezentują się niezwykle stylowo, 
wnosząc do pomieszczenia szczyptę wyrazistości. Matowa arma-
tura wbrew pozorom jest niezwykle uniwersalna. Harmonijnie 
współgra z niebłyszczącymi płytkami i ceramiką, ale też efektow-
nie prezentują się także na tle połyskujących i kontrastujących ele-
mentów. Na szczególną uwagę zasługują modele w wersji białego 
i  czarnego matu. Zarówno w  nowoczesnej formie, jak i  bardziej 
stylizowane doskonale wpisują się w aktualne trendy wzornicze 
i kierunki aranżacji łazienki. inną, ciekawą alternatywę dla połysku 
stanowią satynowe wykończenia, stal szczotkowana i  matowy 
chrom, które w przypadku armatury coraz śmielej konkurują z tra-
dycyjnymi chromowanymi bateriami. n

o
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PIękNy Z NATuRy

kiedyś łazienka była przestrzenią, w której sterylność i użytkowość stanowiły największe wartości. Tymczasem obserwuje-
my rewolucję w tym podejściu. Przestrzenie łazienkowe stały się miejscem wypoczynku, relaksu. Zaczęliśmy więc czerpać 
z natury i doceniać jej kojący wpływ. Chcemy czuć jej bliskość i poczuć płynące od niej ciepło. To dlatego matowe wykończe-
nia umywalek, brodzików i wanien z Mineral Composite są silnym trendem. 
Ten materiał o naturalnym pochodzeniu umożliwia bardzo wiele na poziomie projektowym i produkcyjnym. śmiało można 
odwołać się do występujących w naturze faktur. Matowe brodziki ze strukturą drewna czy kamienia harmonizują z innymi 
modnymi aranżacjami wnętrz. pełnych motywów roślinnych, kolorów ziemi i naturalnych materiałów (len, organiczna 
bawełna). I tak jak one, matowa armatura łazienkowa jest nadzwyczajnie miła w dotyku. A przy tym zdaje egzamin ze 
współczesności – charakteryzuje się certyfikowaną antybakteryjnością. 
Matowa wanna, umywalka i brodzik relaksują, pozbawiając wnętrze glamourowych refleksów. W macie eksponowana jest 
forma. Dokładnie tak jak w naturalnych krajobrazach. Chcemy więc, aby łazienka była odzwierciedleniem piękna występują-
cego w przyrodzie. Relaksowała nas prostotą, strukturą i materiałem. Mat to umożliwia. Naturalnie.

 → Matowa umywalka nablatowa w kolorze 
top solid brown z oferty Marmite zado-
woli wielbicieli modnych kolorów ziemi 
i stylów odwołujących się do natury. 
Precyzyjnie zaprojektowane i wypro-
dukowane wnętrze misy buduje czystą 
i organiczną formę. Wysokość umywalki 
jest odpowiednio dobrana, by była ona 
kompatybilna z większością typów 
baterii. Jak każdy produkt Marmite, 
spełnia odpowiednie normy iSO, w tym 
te dotyczące antybakteryjności.

 ↑ Oto brodzik produkcji Marmite, który 
nadaje unikalnego charakteru wnętrzu, 
a montowany na równi z poziomem pod-
łogi, może być także estetycznie dyskret-
ny. Minimalistyczny i pasujący do każdej 
nowoczesnej łazienki. Warto zwrócić 
uwagę na korek, produkowany również 
z Mineral composite i z zachowaniem 
zgodności koloru. Antypoślizgowa 
powierzchnia, stabilność i antybakteryj-
ność to dodatkowe korzyści, doceniane 
w codziennym użytkowaniu.

 ↑ Meblowa umywalka Lauretta od Marmite 
zachwyca nie tylko mnogością rozmiarów, ale 
i tworzeniem dodatkowej przestrzeni. Można 
na niej śmiało ustawić podręczne drobiazgi, 
po które sięgamy najczęściej. Bez obaw 
– cechuje ją duża wytrzymałość na wstrząsy 
i uderzenia. A mat sprawia, że naprawdę jest 
miła w dotyku.

mAgdAlenA 
Musiał, 

indusTriAl 
design mAnAger 

W MarMite
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 ↓ Płytki z serii 
Spring marki 
ceramica 
Sant’Ago-
stino.

 → Matowe 
wykończenia 
serii mebli 
i akcesoriów 
Filo+ marki 
artesi to 
jedna z opcji 
oferowana 
przez 
producenta. 
Projekt: enrico 
cesana.

 ↑ Nowa wolnostojąca wanna Opal Quiz 
firmy Acquabella wyróżnia się w zakresie 
tchnologii zastosowanych przy jej produkcji. 
Trzy różne tekstury składają się na jej 
szczególne wykończenie.



→↓   Powierzchnia czarny mat to 
absolutny hit w ofercie armatury 
Kludi. Zastosowana barwa pozwala 
maksymalnie docenić wysmako-
wane wzornictwo klasy premium, 
a aksamitna powierzchnia łagodzi 
moc czerni, zapewniając dodatkowo 
miękką grę światła. Armatura czarny 
mat proponowana jest w takich 
flagowych kolekcjach Kludi, jak Nova 
Fonte Puristic, czy Bozz. charaktery-
zują je czyste, geometryczne formy 
zredukowane do niezbędnego mini-
mum, w których precyzja wzornic-
twa wpisuje się w nurt nowoczesnej, 
wysublimowanej elegancji.

 ↓ Kolekcja concrete marki cerrad oferowana w matowym wykończeniu to synonim nowoczesności i elegancji, która z powodzeniem stworzy minimalistycz-
ne wnętrze w klimacie ‘total look’, ale również futurystyczną aranżację z mocnym, barwnym akcentem w tle. Proponowana w czterech wersjach kolory-
stycznych linia stanowi propozycję dla wnętrz utrzymanych w każdej stylistyce, będąc wysublimowanym tłem dla pięknych form mebli i dodatków. Dzięki 
chłodnej i minimalistycznej postaci płytek imitujących beton dodasz wyjątkowego wyrazu swojej autorskiej aranżacji w duchu nowoczesnych trendów 
wnętrzarskich.
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Meble marki Ardeco z serii Vintage 
w wersji w kolorze matowej cegły 
z sitodrukiem Penta. Projekt: 
enrico cesana.
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↓→   Matowe, satynowe wykończenie, 
delikatność, ciepło i niebywała 
przyjemność dotyku. Sekret  
Tecevelvet tkwi w materiale.  
To zasługa innowacyjnej powłoki 
Fenix NTM®. Dzięki niej przyciski 
Tece charakteryzują się niskim 
stopniem odbicia światła, trwa-
łością, są łatwe w pielęgnacji 
i odporne na działanie czynników 
zewnętrznych, takich jak woda, 
wilgoć czy ślady użytkowania. 
Autorem nowej serii przycisków do 
w.c. i pisuaru marki Tece jest Kon-
stantin Grcic. Przyciski dostępne są 
w sześciu wariantach inspirowa-
nych kolorami świata, wśród nich 
beż, antracyt czy szary kamień. 
Mogą być zlicowane za pomocą 
dedykowanej ramki montażowej.

 ↓ Wanna z serii Nouveau marki 
ex.t, podobnie jak umywalki 
z tej kolekcji wykonana z ma-
teriału LivingTec®, dostępna 
jest w matowej bieli lub 
pudrowym różu.

 ↑ Armatura z serii Up marki Treemme 
dostępna jest w wielu wykończeniach, 
w tym matowych – m.in. chrom matowy 
i nikiel szczotkowany.
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 → Klasyczna i popularna Seria 100 marki Steinberg to 
ponadczasowy design w odsłonie czarnego matu. 
Wzornictwo produktów z tej serii cechuje idealna 
kompozycja – obłe elementy, smukłe kontury, 
okrągłe osłony oraz ponadczasowe prostoliniowe 
wzornictwo. Taka też jest rączka natrysku, której 
kształt i powierzchnia sprawiają, że jest delikatna 
w dotyku jak kamień antystresowy w dłoni. 
Fot. Ada Gruszka

 ↑ Baterie umywalkowe Tectonics marki Tapart 
w lubianym czarnym macie – do montażu 
ściennego i nablatowego. Dźwignia typu 
nawiązuje do elementów sterujących systemu 
prysznicowego tej serii.

 ↓ Nowa umywalka Ta z oferty 
marki Toto wykończona 
specjalną powłoką clean 
Matte, która posiada delikat-
ną strukturę dając równą, 
matową powierzchnię.

 ← Metalowa konsola Vogue marki the.
artceram dostepna jest m.in. W czarnym 
macie. Producent oferuje ją również 
w wielu innych matowych barwach 
– odcieniach jsnych i pastelowych, ale też 
ciemniejszych, bardziej wyrazistych.
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 ↓ Oszczędna architektoniczna forma i perfekcyjnie dopracowane detale 
– to główne cechy charakterystyczne nowej kolekcji baterii łazienkowych 
Omnires contour, która w harmonijny sposób łączy jakość premium 
i funkcjonalną estetykę. Kolekcja dostępna jest w 3 atrakcyjnych 
wykończeniach powierzchni – klasycznym chromie, który jest uniwersalnym 
wykończeniem o srebrzystej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni 
oraz dwóch współczesnych, satynowych w dotyku szczotkowanych 
fakturach – złotej oraz antracytowej, stworzonych w zaawansowanej 
technologii PVD gwarantującej najwyższą odporność na zarysowania oraz 
łatwość w czyszczeniu.

 ← Umywalki marki Alape z serii Terra pro-
ponowane są w pudrowych, matowych 
wykończeniach.

 ↓ Le Morandine to projekt Sonii Pedrazzini. 
Praca konceptualna, która za pomocą 
narzędzi projektowania przywraca po-
etykę kompozycyjną Giorgio Morandiego 
i przenosi obiekty, które reprezentował 
w swoich martwych naturach, z powro-
tem do trójwymiarowości.



spotkanie 
kultur

PARTNeR: cERRAd

trend:

Jasna odsłona Onix White marki 
cerrad sprawi, że przestrzeń 
przestanie być tylko wnętrzem 
użytkowym, a stanie się 
ponadczasowym miejscem 
relaksu i odprężenia.



sferze designu wpływy tradycji i  kultur rozma-
itych obszarów naszego globu są bardzo częste 
i wyraźnie obecne – w wielu wzorniczych stylach. 
Nie tylko w tych określanych jako etno i nawią-

zujących bezpośrednio do folkloru ludowego. Takie nawiązania 
widzimy nawet w minimalizmie, który z założenia od tradycji od-
gradza się grubą kreską i stawia na neutralną funkcjonalność. Ale 
przecież w minimalistycznych projektach studia nendo nie spo-
sób nie dostrzec wpływu japońskiej estetyki. Wielu designerów 
przenosi na grunt swoich projektów kulturę i  tradycję regionu, 
w którym się wychowali, mieszkają lub którym po prostu się in-
spirują. W pracach dunki cecilie Manz odkryjemy prostotę, natu-
ralność i  lekkość rodem ze Skandynawii, a w projektach pocho-
dzącej z iraku Zahy Hadid finezję i ekspresję Dalekiego Wschodu. 

sKAndYnAwsKiE hAiKu 
W przypadku łazienek jedną z silniejszych inspiracji kulturowych 
jest dziś Japonia. A właściwie połączenie estetyki rodem z wysp 
Kwitnącej wiśni z  europejskim stylem skandynawskim tworzą-
ce hybrydowy trend o  nazwie japandi, który silnie zyskuje na 
popularności i  wróży mu się długą karierę. Wspólną bazą jest 
w tym przypadku minimalizm – proste bryły, geometryczne linie 
i oszczędność form. Styl skandynawski wnosi tu zamiłowanie do 
naturalnych surowców, przytulność faktur i  stonowane, neu-
tralne barwy. estetyka japońska daje przestrzeń, doświetlone 
wnętrza, szacunek do natury, powściągliwość, porządek, dobrą 
organizację, umiar i rezygnację z rzeczy zbędnych. Ograniczamy 
liczbę niepotrzebnych dodatków, sięgamy po naturalne surow-
ce jak drewno (w dużych ilościach, również na ścianach), rattan, 

bambus, trawa morska czy glina. Z nich wykonane są lekkie me-
ble, ażurowe przepierzenia, dywany czy dodatki. Tak by w cha-
otycznym świecie znaleźć wyciszenie i  harmonię z  najbliższym 
otoczeniem. Kluczowe dla stworzenia aranżacji w  stylu japandi 
w łazience będą więc okładziny podłóg i ścian – w wersji ideal-
nej drewniane, w wersji realistycznej drewnopodobne, minima-
listyczna armatura i ceramika, proste meble i dodatki w postaci 
glinianych naczyń oraz roślin. i nie zapominajmy o porządku – ko-
smetyki i przybory toaletowe schowajmy do zamkniętych szafek 
lub koszy do przechowywania. 

neoantyk w wersji modern
W sztuce, modzie i designie chętnie wracamy do trendów zna-
nych z  przeszłości. Odkurzamy je i  interpretujemy na nowo. 
Ostatnio po inspiracje sięgamy bardzo daleko, ale odległość 
tę liczymy nie tyle w  kilometrach, co w  latach. Po raz kolejny 
w historii dziejów patrzymy w stronę regionu, który jest koleb-
ką kultury europejskiej –  starożytnej Grecji i  Rzymu. Zapowie-
dzią trendu neoantyku we współczesnych wnętrzach miała być 
trwająca od kilku już sezonów olbrzymia popularność marmuru 
i  terazzo oraz materiałów imitujących ich wzór. Są one zresztą 
wciąż bardzo modne – również w łazienkach. Znajdziemy je nie 
tylko na płytkach ceramicznych okrywających ściany i  podłogi, 
ale też na umywalkach, wannach, meblach czy akcesoriach. We 
współczesnych stylizacjach inspirowanych antykiem mogą poja-
wić się również kopie starożytnych rzeźb, popiersia czy plakaty 
z  wizerunkiem antycznych bogów, fototapety. Możliwości kre-
atywnego i niebanalnego wprowadzenia antycznych motywów 
do nowoczesnych, awangardowych wnętrz jest wiele. n
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tekst: AnnA RAduchA-RomAnowicz

zaProszenie  
dla śWiata

w CZasaCh globaliZaCji świat bardZo się skurCZył. mamy natyChmiastowy dostęP do 
informaCji Z każdego Zakątka globu, także więCej i sZybCiej Podróżujemy (wPrawdZie nie 
teraZ, ale wsZysCy CZekamy aż sytuaCja się Zmieni). Produkty, które kuPujemy PoChodZą 
Z roZmaityCh krajów na świeCie, Podobnie jak Potrawy, które na Co dZień jemy – sushi, 

hummus CZy burito. i nawet gdyby ktoś bardZo tego ChCiał, dZiś nie jest możliwe Całkowite 
ZamknięCie się na inne, odmienne od nasZyCh, kultury i tradyCje. ZresZtą takie sPotkanie 

kultur może wiele wnieść – do nasZego żyCia, ale też domu.

W
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 → Jasna strona marmurowej elegancji. 
Płytki o doskonale gładkiej, niemal 
białej powierzchni z dynamicznymi 
żyłkami w odcieniach szarości, pięknie 
rozświetlą wnętrze, nadając mu 
niezwykłą lekkość. Doskonale odnajdą 
się we współczesnej wersji stylu 
glamour, gdzie wraz z intrygującymi 
dodatkami stworzą wnętrze pełne 
szykownego charakteru. Płytki 
Statuario Nuovo marki cerrad świetnie 
sprawdzą się zarówno w małych 
mieszkaniach, jak i okazałych wnętrzach 
apartamentów czy rezydencji.

 ↓ Dbałość o detal to cechy niezbędne 
w przypadku produktów 
dedykowanych najbardziej luksusowym 
przestrzeniom. Jeśli szukasz płytek, 
które nadadzą szyku i elegancji 
Twojemu wnętrzu to Onix Blue marki 
cerrad – wielkoformatowe płytki 
w odcieniach błękitu, inspirowane 
jednym z najpiękniejszych kamieni 
świata, sprawdzą się idealnie! Duże 
płyty imitujące kamienie stanowią 
niezwykłą dekorację. Długo oczekiwana 
przez projektantów kolekcja ma 
w sobie elegancję i doskonale 
podkreśla nowoczesny charakter 
wnętrza. Kolekcja znakomicie połączy 
się z materiałami takimi jak drewno, 
kamień, szkło, złote dodatki, tworząc 
wspólnie wyjątkowe kompozycje.



TRADyCjA 
W NOWOCZesNyM 
WyDANIu

TomAsz 
GleGoła, 
dyrekTor 
mArkeTingu 
CerrAd

kultura to kanwa inspiracji z której 
projektanci i architekci czerpią 
garściami. Marmur znany jest od czasów 
klasycznych, już starożytni Grecy cenili 
jego potencjał. kojarzył się z rezydencjami, 
wnętrzami pałaców. uchodząc za dobro 
luksusowe, przeznaczony był tylko 
dla nielicznych. Dziś z jego potencjału 
korzystają architekci i projektanci, nie 
ograniczając się wyłącznie do miejsc 
kultu i rezydencji ociekających luksusem. 
Zmieniły się również poglądy dotyczące 
trwałości marmuru. W projektowaniu 
wnętrz prym wiodą obecnie płytki 
gresowe, które idealnie imitują naturalne 
kamienie. umiejętnie zastępują naturę, 
z korzyścią dla jej zasobów i portfeli 
inwestorów. To trend, który na długo 
pozostanie modny, zdając egzamin 
w każdej przestrzeni, niezależnie od 
jej stylu i przeznaczenia. Grupa Cerrad 
tworząc linię ultime – płytki gresowe 
wielkoformatowe o grubości 6 mm 
i formacie 120 x 280 cm wiernie 
odwzorowujące marmur, stworzyła 
wspaniałe rozwiązanie dla wszystkich 
tych, którzy cenią wolność kompozycyjną 
nieograniczoną wielkością płytek.

 → Kolekcja Marquina Gold marki cerrad 
sprawi, że każde wnętrze nabierze 
elegancji, klasy i szyku. To propozycja 
przede wszystkim dla zwolenników 
eleganckich, ponadczasowych wnętrz 
urządzonych z subtelnym nawiązaniem 
do najnowszych trendów. Tonalny wzór 
płytek idealnie odwzorowuje misterną 
sieć żyłek naturalnego kamienia. Dzięki 
technologii LamGea, płytki posiadają głę-
boką strukturę i idealnie odwzorowanie 
powierzchni kamienia na grubości zaled-
wie 6 mm. Płytki z kolekcji Marquina Gold 
o przeznaczeniu ściennym i podłogowym 
wprowadzą do aranżacji salonu, kuchni 
czy łazienki luksus, w którym dbałość o ja-
kość materiałów wykończeniowych łączy 
się z niepowtarzalnych klimatem.  
Kolekcja zdobyła międzynarodową nagro-
dę Gold A’ Design Award.
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 → Tapeta Madame B. marki Arblu wprowadzi do 
łazienkowego wnętrza atmosferę rodem z Kraju 
Kwitnącej Wiśni.

 ← Minimalistyczna arma-
tura z linii Aboutwater, 
którą dla marki Fantini 
zaprojektował Naoto 
Fukasawa.

 ↑ inspirowany dalekowschodnią 
estetyką parawan Rebus oferowa-
ny przez Hommes Studio podzieli 
przestrzeń. Obrotowe ekrany 
pozwalają na wiele kombinacji 
między szklanymi panelami lu-
strzanymi a wzorzystymi panelami 
tapicerowanymi.

 ← Nowa, pokazana na tegorocz-
nych targach iSH, toaleta myjąca 
RG marki Toto do usuwania 
zanieczyszczeń wykorzystuje 
technologię eWATeR +

 ↑ Forma stalowej umywalki Ming marki Kaldewei 
przywodzi klimat Orientu. Ujmuje prostą styli-
styką i dużą głębokością misy.
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 ↑ Wanna i umywalka z kolekcji Fjord 
polskiej marki Fjordd mają przyjemną 
teksturę i organiczną formę. 
Wygodne oparcia wanny i jej świetne 
parametry termiczne zapraszają do 
długich wspólnych kąpieli, na miarę 
domowego SPA. Nieregularny kształt 
wanny powtarza umywalka. Modele 
wykonane są w całości z kamiennego 
kompozytu AQUASTONe®. Dzięki 
temu mają nowoczesny, jednorodny 
charakter i można dobrać do nich 
baterię w dowolnym kolorze. Kolekcję 
Fjord nagrodzono w konkursie Must 
Have 2021.

 ← True Ofuro to niewielka ale głęboka 
wanna kanadyjskiej marki Aquatica 
umożliwiająca kąpiel w tradycyjnym 
japońskim stylu.
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Producent materiałów 
z tworzyw sztucznych 
– marka Bencore wpiera 
artystę Paolo Nicolai 
w rozwoju jego projektu 
Distopica Art. Odpady 
z produkcji są podstawo-
wym składnikiem jego 
rzeźb. Klasyczna inspiracja 
z postmodernistycznym 
przesłaniem.
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 ↑ Uchwyty armatury JK21 
marki Zazerri z kamiennym 
wypełnieniem z białego 
i czarnego marmuru oraz 
trawertynu.

 ↓ Tapeta z antycznym 
motywem z oferty marki 
Devon&Devon.

 ← czasami to dekoracje 
stanowią o charakterze 
wnętrza. Na zdjęciu 
umywalka marki cera-
mica Globo z serii Bob 
w inspirowanej klasyką 
aranżacji.

 ↓ Okrągłe lustro z ozdobną, 
czarno-złotą ramą z oferty 
Audenza.com

 → Wykonana z marmuru umywalka wol-
nostojąca Roma, którą dla marki Kreoo 
zaprojektował Marco Piva. Marmur wyrażać 
ma dziedzictwo elegancji, ideę wyrafinowa-
nego i ekskluzywnego luksusu, który łączy 
w sobie tradycję i ambicję.

 → Wanna Tono z oferty Gru-
py Porcelanosa. Kolekcję 
zaprojektowało studio 
Foster + Partners. Tu pro-
dukt w wersji wykonanej 
z naturalnego kamienia.



urban style
PARTNeR: ELiTA

trend:

eleganckie zestawienie kolekcji Look, elitStone 
i ForAll marki elita, to gwarancja atrakcyjnego 
stylu każdej łazienki.



ie bez powodu bywalcy metropolii ukocha-
li sportowe (lub mocno sportem inspirowane) 
stroje i buty – to uniform, który pomaga utrzy-
mać to szalone tempo, przeskakiwanie od ak-
tywności do aktywności, przemieszczanie się 

pieszo, rowerem, na hulajnodze, tramwajem, metrem, autem mię-
dzy kolejnymi punktami naszej codziennej trasy. Tu liczy się lek-
kość, wygoda, wytrzymałość, odporność na czynniki atmosferycz-
ne – zapożyczamy śmiało nowe materiały i rozwiązania zarówno 
od profesjonalnych sportowców, jak i od „ekstremalnych” miesz-
kańców miast: kurierów rowerowych, budowlańców, monterów, 
mechaników. Sportową estetykę łączymy z tą motoryzacyjną i do-
dajemy do niej trochę BHP (odblaski) i  trochę clubbingu. Kolory 
są mocne: podstawowe, neonowe, metaliczne. Wzory – graficzne 
i  widoczne z  daleka: pasy, szachownice, grafiki i  napisy niczym 
z plakatu lub z graffiti na murze. czasem podbijamy je błyskiem 
srebra lub złota, czasem światłem neonu, czasem ultrafioletem. 
Bawimy się ażurami, transparentnościami. Bywa bardzo ostro 
i sexy, ale najczęściej jest uniseks, wielofunkcyjnie i wygodnie. Tro-
chę płynnie, trochę przewrotnie, trochę maskująco.

szTuKA uLicY
Gdyby „urban style” był projektantem wnętrz, byłby Harrym Nu-
rievem z crosby Studios. Rosjanin, który podbił Nowy Jork szafuje 
mocnymi kolorami i  śmiało sięga po miejskie inspiracje: z  samo-
chodowego fotela robi huśtawkę, damskie pantofelki zdobi klamrą 
z  pasa bezpieczeństwa, celebruje poobtłukiwane płytki, lastryko 
i  blachę falistą, które zapamiętał z  dzieciństwa w  Stawropolu. 
Gdyby był projektantem mody, byłby Demną Gvasalią –  twórcą 
marki Vetements i głównym designerem domu mody Balenciaga. 
To on dostrzegł naszą słabość do strojów kurierów, do marko-
wych, sportowych ciuchów z drugiej ręki, niekoniecznie dopaso-

wanych rozmiarem, do czerni, czerwieni, neonowego różu i żółci. 
To on sprawił, że modne stały się kraciaste siaty z bazaru i niebie-
skie torby iKeA. Gdyby „urban style” był artystą, byłby Banksym 
– tajemniczym twórcą graffiti, którego kolejne prace i artystyczne 
happeningi są głośno komentowane na całym świecie. Banksy nie 
stroni od trudnych tematów, od ostrego politycznego i społeczne-
go komentarza, ale też zaprawia swoją twórczość przewrotnym, 
sarkastycznym poczuciem humoru. Jego płótnem jest ulica i mur, 
a miasto jest przestrzenią, w której żyją bohaterowie jego prac.

loft Z dusZą
We wnętrzach uosobieniem miejskości są lofty. cegła, beton, stal, 
szkło –  najchętniej w  autentycznych postindustrialnych prze-
strzeniach. Pierwotnie ich mieszkańcy – artyści i przedstawiciele 
bohemy, których nie było stać na „grzeczne” mieszczańskie apar-
tamenty, z  rozmachem i  fantazją zagospodarowywali wysokie, 
przestronne wnętrza. Korzystali z tego, co dało im miasto, więc 
wystrój bywał niestandardowy. Meble z wystawek pomalowane 
na szalone kolory lub DiY wykonane ze skrzynek, siatek, meta-
lowych kątowników, desek i cegieł. Dziś echa tego stylu odnaj-
dziemy w propozycjach wielu marek wyposażenia wnętrz: m. in. 
Kaspa, elita, SFMeble, Jotex, iKeA. Trudno wyobrazić sobie mod-
ne wnętrze bez tzw. loftowej, przeszklonej ścianki w metalowych 
ramach. Nawet kabiny prysznicowe tak wyglądają! Producenci 
materiałów, tacy jak np. Pfleiderer czy Opoczno, dwoją się i troją 
by odtworzyć idealne struktury betonu czy skorodowanej stali. 
Prasowane szkło, kiedyś postrzegane jako materiał techniczny, 
dziś powraca w  blasku chwały, hołubione przez architektów 
i  projektantów wnętrz. Nie wspominając już o  lastryko, które 
miejskim wnętrzom dodaje szlachetności i szczyptę klimatu vin-
tage. Do tego koniecznie jakieś kreatywne, najlepiej recyklingo-
we dzieło sztuki i gotowe – witamy w naszym mieście! n
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miejSki zgiełk

kiedy myślę o miejskim stylu PrZyChodZą mi do głowy różne dZiedZiny: miejska moda, 
naZywana jakże Celnie streetwear`em, różnego rodZaju wiZualne komunikaty 

obeCne w PrZestrZeni miejskiej: od Znaków drogowyCh, Po reklamy, i – a jakże – street 
art, PojaZdy, którymi PrZemierZamy uliCe. miasto jest w Ciągłym ruChu: PędZi, toCZy się, 

Zmienia, mknie, a my PędZimy wraZ Z nim.

tekst: wAndA modzELEwsKA

n
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Miejskie życie narzuca szybkie tempo i prowadzi do licznych 
wyzwań, z którymi wszyscy musimy się mierzyć. Obowiązki 
domowe, praca, nauka – wciąga nas to w swój hipnotyczny 
rytm. Wymusza szybkie reakcje i podejmowanie ideal-
nych decyzji. Taki styl życia domaga się inwestycji czasu, 
wygody, piękna oraz dopasowania wnętrza do preferencji 
jego użytkowników. Pęd życia stawia również wyzwania 
w zakresie stylizacji i wyposażenia w taki sposób, aby mogło 
ono sprostać wymaganiom współczesnej rzeczywistości. 
Dziś najcenniejsza jest wielofunkcyjność. Łazienka od dawna 
przestała być pomieszczeniem stricte użytkowym. stała 
się ona swego rodzaju wizytówką domu. Warto urządzić ją 
tak, aby czuć się w niej dobrze. Należy wybrać meble, które 
wpiszą się świetnie w miejską stylistykę, ofiarowując, obok 
komfortu użytkowania, modny i wyrazisty design, który 
zachwyci nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Oferta elita 2021 to mieszanka nowoczesności z wyra-
finowanym i eleganckim wykończeniem, która stwarza 
wiele aranżacyjnych możliwości. Aby w pełni wykorzystać 
potencjał łazienki, jej wystrój musi być przemyślany tak, 
aby był funkcjonalny i zachowywał walory estetyczne. 
Punktem wyjścia przy projektowaniu naszych nowości była 
modułowość, czyli swoboda łączenia wszystkich elementów 
w danej kolekcji. Istotna była również możliwość harmonizo-
wania produktów z różnych serii. Takie podejście pozwoliło 
nam zaprojektować meble utrzymane w awangardowym 
stylu, w których widoczny jest czar współczesnego designu 
i dyskrecja minimalizmu. 
Pędząca rzeczywistość stawia przed nami dość trudne 
zadanie. umiejętność rozpoznania potrzeb klientów pozwala 
nam tworzyć meble, którymi można zaaranżować wnętrze 
łazienki zgodnie z potrzebami jej użytkowników.

rafał 
kAszeCki, 
ProduCT 

develoPmenT 
mAnAger 

eliTA

MeBle ŁAZIeNkOWe NA MIARę MIejskIeGO TeMPA żyCIA
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 ↑ Piękno natury w idealnym 
zestawieniu. Kolekcja elitStone, Look 
i ForAll marki elita w nieprzytłaczającej 
nowoczesnej aranżacji.

 ← industrialna czystość symetrii 
i równowagi, czyli meble z kolekcji 
indus i elitStone marki elita. Mocne 
akcenty podkreślają kluczowe zalety 
obu kolekcji.

 → Urok współczesnego designu 
i dyskrecja minimalizmu – konsola 
z serii elitStone marki elita.



URBAN STYLe

 ↓ industrialna arma-
tura z serii Vintage 
marki Graff przenosi 
nas strażackiej remizy 
w chicago. Końcówka 
węża strażackiego 
była inspiracją dla tego 
projektu.

 → Spiek Nero Assoluto 
Velluto firmy Lapitec 
można zastosować okła-
dzinę ścienną w łazience. 
Materiał ma delikatną 
aksamitną teksturę. 
Dostępny jest aż do 
rozmiaru 150x336,5 cm.

 ↑ Nieduża umywalka 
z serii cartesio 
marki the.artceram 
sprawdzi się 
w małych miejskich 
łazienkach, 
gdzie cenny jest 
każdy kawałek 
przestrzeni.

 ← W klimacie lofto-
wym – grzejniki ła-
zienkowe V8 i Pieno 
marki Antrax. Mogą 
być wyposażone 
w specjalny haczyk 
do powieszenia 
ręczników lub szla-
froków.
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 ↓ Widoczny na zdjęciu brodzik kompozytowy z serii excellent Arda jest bardzo niski, dzięki czemu można go zlicować zi płytkami w łazience, bez konieczności 
wykonania dodatkowego obniżenia poziomu wylewki. Brodziki z tej serii można również zamontować na posadzce. Wyprodukowane są w nowej techno-
logii PLM – Poly Lite Minerals, zawierającej kompozyty mineralne. Warstwa nośna pokryta jest kompozytem polimerowym enacoat. Brodziki z łatwością 
można docinać, dopasowując je do przestrzeni w łazience.

 ← Konsola umywalkowa z ko-
lekcji Able, którą dla marki 
Scarabeo zaprojektował Da-
vide Vercelli. Blat podtrzy-
muje metalowa konstrukcja 
złagodzona zaokrąglonymi 
narożnikami.

 ↓ Dzięki drapakowi cat 
Scratching DJ Deck marki Red 
candy umilisz życie swojemu 
miejskiemu kotu zamkniętemu 
w czterech ścianach. Uwaga 
– zestaw nie zawiera kota!



64

URBAN STYLe

 ↑ W kolekcji płytek Atlantis marka 
ABK reinterpretuje materiał 
ogólnie znany jako Atlantis 
Stone w palecie zakurzonych 
kolorów i szerokiej gamie 
wykończeń,

 ↓ Harry Nuriev w jego crosby Stu-
dios specjalizuje się w meblach 
ze stali malowanej proszkowo 
na jaskrawe kolory. Dla marki 
Balenciaga zaprojektował sofę 
pokrytą przezroczystym winy-
lem i wypchaną niesprzedanymi 
ubraniami marki.

→↓   Lampy z Gra-
phic collection 
marki DelightFULL 
przeznaczone są do 
montażu na ścianie 
lub podłodze. To 
ukształtowane rze-
mieślniczo oświe-
tlenie o wyjątkowej 
duszy.
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 → Kompozytowe 
brodziki excellent 
Lavano organizują 
strefę prysznica, 
zabezpieczając 
posadzkę przed 
wodą i zapewniając 
prawidłowy odpływ 
wody do syfonu 
brodzikowego. 
Linię produktów 
Lavano charakte-
ryzuje bardzo mała 
wysokość, dzięki 
czemu można bez 
problemu zlicować 
je z pozostałymi 
płytkami w łazience, 
bez konieczności 
wykonania dodat-
kowego obniżenia 
poziomu wylewki. 
Jeśli istnieje po-
trzeba, aby brodzik 
był montowany 
bezpośrednio na 
posadzce, to jest to 
również możliwe.

 ← Miejska łazienka to prze-
strzeń, w której rzadziej 
używane elementy oraz to 
co nie pasuje do estetyki 
wnętrza, są chwilowo ukry-
te, ale zawsze łatwo do-
stępne. BALNeO proponuje 
WALL-BOX PAPeR, dzięki 
któremu rozwiązujemy 
problem z wystającym ze 
ściany uchwytem na papier 
oraz magazynowaniem. 
Trzy wersje produktu do 
wbudowania w ścianę – po-
jedynczy uchwyt na rolkę 
papieru, magazynek albo 
połączenie obu elementów 

– pozwalają 
zachować 
jednolitość 
łazienkowej 
przestrzeni 
i wygospodaro-
wać dodatkowe 
miejsce, tak po-
trzebne na 
inne przed-
mioty. Uchwyt 
i magazyn-
ki można za-
instalować za-
równo w ścianie 
jak i w stela-
żu podtynko-
wym, służącym 
do montażu 
Wc.



przyjazna 
technologia

PARTNeR: KfA ARmATuRA

trend:

Dla marki KFA Armatura 
przyjazna technologia to 
nie gadżety. To rozwiązania, 
które podnoszą komfort 
codziennego użytkowania, 
ułatwiają nam życie.



owoczesne technologie znacząco wpływają na 
poprawę jakości naszego życia. Najlepiej mo-
gliśmy się przekonać o tym podczas pandemii, 
kiedy internet stał się jedynym oknem na świat, 
a  smart rozwiązania w  znaczący sposób uła-

twiły bezpieczne funkcjonowanie w przestrzeniach publicznych, 
jak i prywatnych. choć digitalizacja wnętrz mieszkaniowych nie 
jest zjawiskiem nowym, pandemia większość z nas przekonała, 
że warto zaprzyjaźnić się z  nowoczesnymi technologiami. Stąd 
zainteresowanie inteligentnymi produktami przejawiają już nie 
tylko „gadżeciarze”, ale coraz częściej zwykłe osoby urządzające 
swoje domy i mieszkania, w tym także łazienki.

BEzPiEcznY dYsTAns
W  trakcie pandemii na nowo odkryliśmy, że nowe technologie 
w łazience to przede wszystkim gwarancja poczucia higieny, a co 
za tym idzie bezpieczeństwa. śmiało można powiedzieć dziś, że 
nowoczesna armatura sanitarna zalicza się do segmentu produk-
tów smart, które okazały się rewolucyjne w walce z cOViD-19. 
Bezdotykowe rozwiązania sprawdziły się nie tylko w przestrze-
niach publicznych, ale także prywatnych łazienkach. elektro-
niczne baterie, wyposażone w specjalne sensory ruchu automa-
tycznie uruchomiają strumień wody, redukując bezpośredniego 
kontakt z urządzeniem. 
Bezdotykowe rozwiązania w łazience to nie tylko domena arma-
tury sanitarnej. coraz więcej sprzętów łazienkowych integrowa-
ne jest z rozmaitymi czujnikami. W sensory ruchu coraz częściej 
wyposażane są również przyciski spłukujące. Jednym ruchem ręki 
możemy nie tylko otworzyć przepływ wody w baterii umywalko-
wej, ale też spuścić wodę w toalecie. Zbliżając dłoń do wybrane-
go pola na płytce przycisku spłukujemy toaletę, nie przenosząc 
ewentualnych zarazków, wirusów i bakterii. 

KomfoRTowA ToALETA
coraz większe uznanie zyskują także toalety i deski myjące. To 
doskonała propozycja dla osób, które pragną zadbać o  higienę 

osobistą w  wyjątkowo komfortowy sposób. Te nowoczesne 
urządzenia oferują liczne funkcje mycia i suszenia. Wiele modeli 
wyposażonych jest w dwie oddzielne dysze (mycie tylne i my-
cie damskie) dla większej higieny i komfortu. Można wybrać ro-
dzaj i  intensywność strumienia wody. Szeroki jest także zakres 
opcji podgrzewania siedziska, przypływu wody i  temperatury 
suszenia. efektowna forma skrywa elektronikę, a zaawansowa-
ne funkcje oczyszczania instalacji wewnętrznych są gwarancją 
nienagannej higieny. Dodatkowym atutem jest łatwa, wygodna 
i intuicyjna obsługa, zarówno manualna, jak i zdalna – za pomo-
cą dedykowanego pilota czy aplikacji na smartfona, dzięki której 
można dowolnie konfigurować ustawienia.

LuKsus Pod PRYsznicEm
Nie od dziś wiadomo, że odpowiednio zaprogramowane urządze-
nia potrafią samodzielnie gotować, sprzątać, a nawet regulować 
temperaturę wnętrza, dopasowując ją do warunków panujących 
na zewnątrz. coraz częściej jednak inteligentne rozwiązania służą 
nie tylko pomocy w codziennych czynnościach, czy pracach domo-
wych, ale przede wszystkim zapewniają relaks i  to na wyższym, 
luksusowym wręcz poziomie. Dotyczy to w dużym stopniu prze-
strzeni łazienki, gdzie nowoczesne smart technologie pozwalają 
tworzyć gotowe scenariusze kąpieli. W  koncepcję łazienki jako 
zdigitalizowanej domowej przestrzeni relaksu doskonale wpisują 
się cyfrowe systemy prysznicowe, które umożliwiają wybór róż-
norodnych programów prysznica. Stworzone we współpracy ze 
specjalistami z różnych dziedzin (neurologia, fizjoterapia, design), 
integrują strumień wody, jej temperaturę z muzyką i światłotera-
pią. Na rynku dostępne są także elektroniczne zestawy prysznico-
we z intuicyjnym cyfrowym panelem dotykowym umożliwiającym 
zaprogramowanie kąpieli, czy deszczownie sterowane za pomocą 
intuicyjnego pilota łączącego się z armaturą przez Bluetooth. Bez-
dotykowo sterować możemy również oświetleniem – i to nie tylko 
tym zintegrowanym z  lustrem, ale także... diodami LeD, w które 
wyposażona została nowoczesna wanna, a kąpiel można przygo-
tować zdalnie poprzez aplikację na smartfona. n
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noWa jakość higieny

Pandemia CałkowiCie Zmieniła rZeCZywistość, w której żyjemy. PokaZała, że higiena 
jest gwarantem PoCZuCia beZPieCZeństwa, a nowoCZesne teChnologie – PrZyjaZne. 

kiedy dom stał się jedynym aZylem, to właśnie łaZienka Zyskała rangę PomiesZCZenia 
ZaPewniająCego CZystość, komfort i relaks. Zaś Za sPrawą PostęPująCej digitaliZaCji 

PrZestrZeni, doZnania te wesZły na nowy, wyżsZy PoZiom luksusu.

tekst: AnnA RAduchA-RomAnowicz

n
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NAPRZeCIW WyZWANIOM

kATArzynA 
PluTA,  

kFA 
ArmATurA

Technologia… to słowo odmieniane w ostat-
nich latach przez wszystkie przypadki. jest 
z nami wszędzie: w pracy, w podróży, w domu. 
Wkracza w każdą strefę naszego życia, także 
do łazienki. systemy „inteligentnego domu” 
pozwalają między innymi na włączenie ulubionej 
muzyki leżąc w kąpieli – po prostu głosem, a na 
przykład japoński hit, czyli sedesowe myjące 
deski dodadzą do zwykłej toalety funkcję bidetu. 
Ale dla mnie i dla marki kFA Armatura, przyjazna 
technologia to nie gadżety. To rozwiązania, które 
podnoszą komfort codziennego użytkowania, 
ułatwiają nam życie.
Z pewnością największym wyzwaniem 2020 
i 2021 roku są wszelkie rozwiązania związane ze 
zdrowiem i zapewnieniem najwyższego poziomu 
higieny. Przyjazna technologia w tym zakresie 
była nastawiona na różnorodne produkty dzia-
łające bezdotykowo. Dawało to ludziom większe 
poczucie bezpieczeństwa, zresztą zgodnie z rze-
czywistością, bo systemy sensorowe faktycznie 
są wysoce higieniczne.
komfortowa, przyjazna technologia to dla mnie 
również rozwiązania proekologiczne. Poma-
gające w trosce o środowisko czyli w łazience 
wszystkie sposoby oszczędzania wody. Zarówno 
wspominane już wcześniej sensory, jak i mniej 
„gadżeciarskie”, ale funkcjonalne oszczędnościo-
we napowietrzacze.
Oczywiście, skłamałabym mówiąc, że cieka-
wostki technologiczne nie są dla mnie interesu-
jące. Nowinki zawsze są ciekawe, ale wybierając 
je zwracajmy uwagę na to, czy są również 
funkcjonalne.

 ↑ Sensorowe baterie umywalkowe Samba New marki KFA Armatura 
zapewniają najwyższy poziom higieny, dzięki funkcji bezdotykowego 
uruchamiania. Dedykowane są szczególnie do łazienkach w strefach 
publicznych (np. galerie handlowe, biura, przychodnie). Doskonale 
sprawdzą się przy małych dzieciach, które zapominają o zakręcaniu 
klasycznego kranu. W zestawie z baterią dostarczany jest 
mieszacz z funkcją regulacji temperatury oraz specjalny kluczyk do 
napowietrzacza, który pozwala go zdemontować do czyszczenia. 
Baterię bez problemu można zamontować w funkcjonującej już 
łazience, bez potrzeby zmian instalacji, ponieważ można ją podłączyć 
zarówno za pomocą zasilacza 230V, jak i zwyczajnych baterii AA.

 ← Baterie umywalkowe Salto 
marki KFA Armatura z funkcją 
bezdotykowego uruchamiania 
to najwyższy poziom higieny, 
szczególnie ważny w łazienkach 
w strefach publicznych (np. galerie 
handlowe, biura, przychodnie). 
Mieszacz z funkcją regulacji 
temperatury jest częścią zestawów 
od razu przy zakupie. Wydłużony 
kształt wylewki zapewnia 
swobodę ruchów podczas mycia 
rąk. Z baterią dostarczany jest 
również specjalny kluczyk do 
napowietrzacza, który pozwala go 
zdemontować do czyszczenia. co 
ważne, baterię można podłączyć za 
pomocą zasilacza 230V lub baterii. 
Łatwo więc można ją zamontować 
w funkcjonującej już łazience, bez 
potrzeby zmian instalacji.
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Przyjazna technologia jest też przyjazna środowisku. 
Baterie z kolekcji Logon marki KFA Armatura są 
wyposażone w ekologiczny napowietrzacz SLc Rub 
clean, który ogranicza zużycie wody do poziomu zaledwie 
6 litrów na minutę. Mocna, wyrazista bryła baterii 
doskonale pasuje do nowoczesnych, loftowych łazienek. 
Prosta, a zarazem wyrazista forma w połączeniu z mocno 
zarysowanym geometrycznym uchwytem tworzą spójną 
całość. A wersja w matowej czerni to ciekawy akcent 
wzorniczy.
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Modula włoskiej marki 
Aquaelite to deszczownia 
gwarantująca najwyższy 
komfort kąpieli. Synteza 
wody i światła zamknięta 
w minimalistycznej formie.



 ↑ Grzejnik everest marki Luxrad to połączenie innowacyjnej technologii Wulkan, konstrukcji zapewniającej wysoką wydajność grzewczą wykorzystującą 
zasadę konwekcji, a także designu na naprawdę wysokim poziomie. Nieszablonowa, delikatna forma tulei odznacza się nie tylko subtelnym wyglądem, 
ale przede wszystkim dopasowaniem do każdego wnętrza – zaczynając od łazienki, a kończąc na pokoju dla dzieci.

 ↓ USPA 6210 to 
elektroniczna 
deska z funkcją 
bidetu. Posiada 
funkcję „Kids” 
odpowiednią 
dla dzieci. 
Wszystkie funk-
cje są stero-
wane z panelu 
bocznego.

 ↑ Bubble to zasilany bateryjnie system dozowania żelu pod prysznic, który 
jest zintegrowany z panelem prysznicowym. Producent: Xiamen Solex 
High-Tech industries
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 → Perfekcyjnie wyważone 
proporcje na zewnątrz 
i zaawansowanie 
techniczne wewnątrz 
– seria Allure od marki 
GROHe łączy w sobie 
wyszukane wzornictwo 
i przemyślaną funkcjo-
nalność. cylindryczne 
formy wyrastają 
z podstaw opartych na 
kształcie kwadratu lub 
prostokąta, zachwyca-
jąc minimalistycznym 
stylem. Kolekcja oferuje 
dwa sposoby kontro-
lowania wody – płaską, 
pojedynczą dźwignię 
lub klasyczny układ, 
w którym oddzielne 
uchwyty odpowiadają 
osobno za ciepłą i zimną 
wodę. Armaturę wyróż-
niają powłoki wykonane 
w technologii PVD. 
Specjalny proces nakła-
dania koloru sprawia, że 
powierzchnia staje się 
10 razy bardziej odporna 
na zarysowania, a także 
3 razy bardziej twarda. 
To chroni armaturę 
przed uszkodzeniami 
w przypadku mocnego 
uderzenia.

 ← Dzięki technologii Na-
nobath brodziki marki 
Fiora mają wyjątkowe 
walory higieniczne, 
a ich powierzchnie są 
łatwe w czyszczeniu 
i odkażaniu.

 ↑ FX Modular to koncepcja Franke 
Water Systems do publicznych 
i półpublicznych toalet. Jednolity 
i zredukowany kształt obudowy, 
w której zintegrowane są wszystkie 
elementy funkcjonalne, sprzyja 
łatwości czyszczenia i utrzymaniu 
higieny.
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 ← W produkcji grzejnika pane-
lowego Livingstone® marki 
Arblu wykorzystywany jest 
marmurowy proszek. Miesza 
się go z wodą i spoiwami po 
czym wlewa do form. Gdy 
taki grzejnik zakończy swój 
żywot, można pokruszyć 
i poddać recyklingowi.

 → elektroniczna bateria 
umywalkowa Black Binoptic 
marki Delabie. Detekcja 
obecności na aktywną 
podczerwień zlokalizowana 
jest optymalnie na końcu 
wylewki.

 ↑ Toaleta myjąca Axent 
One szwajcarskiej marki 
Axent. Pojedynczy 
regulator kontroluje 
położenie i przepływ 
strumienia wody, 
a także jej temperaturę. 
Projekt: Matteo Thun  
& Partners

 ↑ Przyciski spłukujące z serii Visign marki Viega uruchamiają 
spłukiwanie po zbliżeniu dłoni do odpowiedniej funkcji 
spłukiwania na przycisku.

 ↑ Główka prysznicowa Moxie marki Kohler ze zintegrowa-
nym bezprzewodowym głośnikiem. W wersji z obsługą 
Amazon Alexa umożliwia bezdotykowe sterowanie za 
pomocą głosu.



Prosta 
MetaMorfoza

PARTNeR: invEnA

trend:

Według standardów firmy 
invena armatura powinna 
łączyć w sobie trzy elementy: 
funkcjonalność, estetykę 
i oszczędność wody. 
Nowoczesne i ciekawe 
wzornictwo pozwoli na nowo 
wprowadzić do łazienki 
przysłowiowy efekt „wow”.



rendy wzornicze wyznaczają kierunki aranżacji 
wnętrz nie tylko „tu i  teraz”, ale i  na kolejne lata. 
Aktualne tendencje jasno zmierzają w  jednym kie-
runku –  powrotu do natury i  ekologicznego stylu 
życia. Dbanie o  środowisko, wykorzystywanie na-

turalnych, certyfikowanych materiałów i  przetwarzanie istnie-
jących już surowców oraz sięganie po nowoczesne rozwiązania 
i  technologie, pozwalające oszczędzać naturalne zasoby oraz 
minimalizować ślad węglowy to priorytety we współczesnym 
świecie. Trend na zrównoważone wytwórstwo i odpowiedzialną 
konsumpcję dotarł także do branży wnętrzarskiej. Dlatego planu-
jąc kolejny generalny remont tego pomieszczenia warto kierować 
się zasadą: „reduce, reuse, recycle” i ograniczyć się do prostej me-
tamorfozy wnętrza. często bowiem mała zmiana może przynieść 
wielki efekt – i to nie tylko wizualny! 

nowa biżuteria
W  ramach ekologicznego podejścia do aranżacji łazienki nie 
można pominąć faktu, iż właśnie ta przestrzeń domowa najsil-
niej związana jest z  wodą. Decydując się na zmianę jej wize-
runku, postawmy na wymianę armatury. Nowoczesne baterie 
łazienkowe pozwalają nie tylko oszczędzać ten cenny zasób, ale 
też efektywnie zarządzać jego zużyciem. Poza tym, nie od dziś 
wiadomo, że to właśnie baterie są prawdziwą ozdobą łazienki 
–  jej biżuterią. Nowoczesne modele wyróżnia przede wszyst-
kim przyciągające wzrok wzornictwo. Królują proste formy 
bez zbędnych ozdobników, jednak ubrane w atrakcyjne kolory, 
które śmiało konkurują z klasycznym chromem. W tym sezonie 
triumfy święci czerń i biel w matowych wykończeniach. Prosta, 
minimalistyczna armatura w kolorach niczym z katalogu mody 
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tekst: ARKAdiusz KAczAnowsKi

odmieniona tWarz łazienki

PotrZeba Zmiany nie musi oZnaCZać konieCZnośCi PrZeProwadZenia rewoluCji. 
istnieją Proste i sPrawdZone sPosoby na metamorfoZę wnętrZa. dotyCZy to także 

PrZestrZeni łaZienki, gdZie nawet drobny lifting może ZdZiałać Cuda. do małyCh, leCZ 
ZnaCZąCyCh Zmian ZaChęCają także aktualne trendy wZorniCZe, oParte na naturalnyCh 

insPiraCjaCh i PotrZebie byCia eko.

chanel to wybór elegancki, o  ponadczasowym charakterze, 
jednak całkiem nowy w przestrzeni łazienkowej. Dzięki niemu 
z łatwością osiągniemy efekt wow! 
Doskonałym uzupełnieniem nowej armatury stanie się umywal-
ka. Do modnych wzorów należą umywalki o organicznych kształ-
tach, które wpisują się w dominujący w aranżacji wnętrz trend 
naturalny. Uwagę przyciągnie nie tylko atrakcyjna forma umy-
walki, ale także jej kolor i  rodzaj wykończenia. Poza klasyczną 
bielą, coraz powszechniejsze są modele w ponadczasowej czerni, 
subtelnych pastelach, czy kolorach ziemi. 

TEKsTYLiA i AKcEsoRiA
Z  zamiłowaniem do ekologii łączy się fascynacja naturą –  nie 
tylko jej kolorami, ale i  materiałami. Wraz z  rosnącą niechęcia 
do plastiku, coraz większą popularnością we wnętrzach cieszy 
się drewno, kamień oraz inne naturalne surowce, jak rattan, len, 
bawełna, czy bambus. W łazience sprawdzą się one jako dodat-
ki, za pomocą których przeprowadzimy prostą metamorfozę. To 
bowiem elementy wyposażenia takie jak lustro, akcesoria oraz 
oświetlenie przesądzają o ostatecznym wyglądzie naszego sa-
lonu kąpielowego. ich roli zatem nie sposób przecenić. i choć to 
armatura nazywana jest biżuterią łazienki, to tytuł ten śmiało 
możemy przypisać także akcesoriom. Drobne detale, jak wie-
szaki na ręczniki, czy kubki na szczoteczki do zębów, doskonale 
podkreślą modny charakter wnętrza. Lniane ręczniki, rattano-
we kosze na pranie, czy imitujące rysunek drewna lub kamienia 
dodatki wpiszą łazienkę w naturalne trendy. Wizerunku prze-
strzeni dopełni żywa zieleń. Te wszystkie drobne elementy ra-
zem sprawią, że staje się ona miejscem pięknym i przytulnym 
– idealnym do relaksu. n

t
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Prosta metamorfoza 
Z DekORACyjNą ARMATuRą

monikA 
sTolArCzyk, 
ProduCT 
mAnAger 
invenA

konsumenci często szukają sposobów na prostą me-
tamorfozę, szczególnie teraz, gdy pandemia zmieniła 
postrzeganie przestrzeni i wywołała ogromną potrze-
bę zmian. Tu rodzi się pytanie, czy prosta metamorfo-
za możliwa jest w łazience? Oczywiście! Niezmiennie 
od kilku sezonów klienci stawiają na neutralną bazę 
w postaci: bieli, szarości czy beżów połączonych 
z imitacją naturalnego drewna. Pantone na rok 2021 
również zapowiedział naturalne barwy ziemi jako te 
dominujące. Taki dobór kolorów pozwala na zabawę 
dodatkami, które pomagają całkowicie odmienić 
pomieszczenie. Armatura nie jest już tylko funkcjonal-
nym elementem wyposażenia łazienki. Przypisuje się 
jej także rolę dekoracyjną. Według standardów firmy 
Invena armatura powinna łączyć w sobie trzy ele-
menty: funkcjonalność, estetykę i oszczędność wody. 
Wierzymy, że nowoczesne i ciekawe wzornictwo 
pozwoli na nowo wprowadzić do łazienki przysłowio-
wy efekt „wow”. 
Odważna armatura z serii Midnight to połączenie 
modnej czerni z różowym złotem. To może jedno-
znacznie kojarzyć się ze stylem glamour i fakt przy 
odpowiednich dodatkach wprowadzi do łazienki nutę 
elegancji. Nie jest to jedyny styl, do którego będzie 
pasować. Przykładowo ociepli też aranżację indu-
strialną jako przeciwwaga dla surowego betonu. 
Nie zapominajmy o nadal modnej matowej czerni, 
która dodaje wnętrzu wyrazistego charakteru, 
a jednocześnie jest tak samo uniwersalna jak chrom. 
Invena w swojej ofercie ma mnóstwo serii od kla-
sycznych (siros), łagodnych (Neri) czy kubistycznych 
tak, jak kolekcja Paros utrzymanych w kolorze czerni, 
która odmieni oblicze łazienki. już sama wymiana 
kompletu natryskowego na modną deszczownię np. 
svart wprowadza efekt „wow”, a do tego pomaga 
stworzyć intymną strefę relaksu, której potrzebuje 
każdy z domowników. 
strefa umywalkowa, która zarówno wśród lokatorów 
i gości wysuwa się na pierwszy plan również stanowi 
przestrzeń do ciekawej i jednocześnie prostej meta-
morfozy. Wymiana umywalki na taką, która będzie 
miała mniej oczywistą formę lub kolor wprowadzi 
natychmiastową i zauważalną poprawę. 
Wierzymy, że kilka drobnych zmian w łazience, szcze-
gólnie wymiana armatury na nowoczesną pozwoli 
konsumentom stworzyć wyrafinowane pomiesz-
czenie, w którym na nowo poczują się dobrze. Niech 
będzie to azyl, o który trudno na niezmieniającym 
się metrażu, ale przy stale rosnących potrzebach 
wszystkich domowników.

 ↑ Wymiana kompletu natryskowego 
na deszczownię np. model Svart 
z baterią termostatyczną marki 
invena pozwoli stworzyć intymną 
strefę relaksu.
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 ↓ Modna czerń nada łazience wy-
razistego charakteru, a zmiana 
będzie od razu zauważalna. 
Kubistyczna seria armatury 
Paros marki invena doskonale 
współgra z deszczownią Svart 
o kwadratowym kształcie.

 ← Umywalka nablatowa Hora 
marki invena posiada ciekawą 
formę, która wprowadzi orzeź-
wiający look do standardowej 
strefy umywalkowej.
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 ↑ Rondo Black marki Ferro – zestaw 
natryskowy przesuwny z deszczownią, 
średnica głowicy talerzowej 200 mm, 
3 funkcje rączki natryskowej, system 
łatwego usuwania kamienia wapiennego, 
przełącznik metalowy z wkładką 
ceramiczną, regulowany rozstaw uchwytów 
− możliwość montażu w istniejących 
otworach w ścianie. Zestaw w modnej, 
czarnej barwie doskonale wpisuje się 
w nowocześnie urządzone łazienkowe 
wnętrze.

 → Akcesoria 
łazienkowe 
i meble 
z kolekcji TT 
Bath Forest 
Sage modowej 
marki Tom 
Tailor. Tu 
w palecie 
kolorów leśnej 
szałwi.

 ← Wieszak z serii 
Loom marki iB 
rubinetti.
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Prostą metamorfozę łazienki można wykonać 
zmieniając kolor armatury, np. na czarny. Baterie 

umywalkowe z kolekcji Moza marki KFA Armatura to 
idealny przykład minimalistycznego designu. Nie ma 

w nich żadnego zbędnego elementu. To zdecydowanie 
najpopularniejszy kształt ostatnich sezonów na 

każdych targach wnętrzarskich – baterie tego typu to 
prawdziwy hit.  

Moza oferuje szeroki wybór opcji: baterię umywalkową 
niską i wysoką, jak również wersję podtynkową.  

co ważne, każda z nich jest wyposażona 
w proekologiczny napowietrzacz oszczędnościowy 
niemieckiej firmy Neoperl, który ogranicza zużycie 

wody do 6 litrów/minutę. Kolekcję uzupełniają 
deszczownie oraz baterie wannowa i natryskowa.
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 ← Wymień baterie i odmień swoją łazienkę. 
Postaw na nieoczywisty kolor, np. biel. 
Wzornictwo kolekcji Angelit marki 
KFA Armatura charakteryzuje się wielką 
dbałością o detale. Na szczególną uwagę 
zasługuje łezkowaty przekrój wybranych 
elementów, ten nietypowy kształt możemy 
odnaleźć na wlewce oraz rączce baterii z tej 
linii. Kolorystyka produktów jest niespotykana: 
połączenie bieli z chromem wpisuje się 
w popularny trend skandynawski, którego 
podstawę tworzy połączenie elementów 
drewnianych właśnie z białymi dodatkami. 
W kolekcji dostępne są baterie umywalkowe 
niskie, wysokie oraz podtynkowe, a także 
wannowe i natryskowe.

 → Lampy wiszące Fuse marki ex.t powstały 
w wyniku inspiracji tradycyjnym włoskim 
rzemiosłem, które połączone zostało 
z nordycką prostotą. Projekt: Note Design 
Studio.

 ↑ Akcesoria Row marki ex.t. Dostępne w kolorze 
czarnym i białym, w różnych kombinacjach, 
z drewnianymi i ceramicznymi tacami lub 
pojemnikami.

 → Kosz – stojak 
do papieru 
toaletowego 
marki The Grey 
Works to również 
ciekawy sposób 
na przechowywa-
nie zapasowych 
rolek.
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 → Odmieni każdą umywalkę – i wi-
zualnie i funkcjonalnie. Mosiężny, 
stylowy syfon easyclean Premium 
marki Prevex z limitowanej serii 
lub każdy dowolny syfon z rodziny 
easyclean, do którego teraz 
dostępne są kolorowe korki typu 
klik-klak: czarny, złoty, onyksowy, 
także w macie. Dodają umywalce 
charakteru. Niby nic, a zmieniają 
tak wiele. To pewne – niezależnie 
od wybranego modelu zyskujemy 
opatentowane, szybkie i megahi-
gieniczne rozwiązanie: designerski 
syfon czyszczony od góry! Niech 
go zobaczą!

PROSTA MeTAMORFOZA

 ↑ Mydelniczki Jesmonite Terrazzo Zig Zag 
marki Lime Lace – wykonane ręcznie 
w Wielkiej Brytanii przez niezależną 
brytyjską projektantkę emily Marlin. 
Funkowy styl lat 80-tych.

 ← Miękkie linie akcesoriów z serii Belle 
hiszpańskiej marki Pomd’or to nieprze-
mijająca klasyczna elegancja.



 ↑ Akcesoria z serii Bath Life marki cosmic.

 ← Dwie kolekcje akcesoriów – Hang i Xo, 
które powstały w wyniku współpracy 
Progetto Group i projektantki Bruny 
Rapisarda. Modułowe, konfigurowalne 
i łatwe w montażu.

 ↓ Dozownik mydła z kolekcji Starck T, 
którą dla marki Duravit zaprojektował 
Philippe Starck.
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 ↓ Algeo Black marki Ferro – kolekcja eleganckich 
baterii o miękkich, cylindrycznych kształtach 
i zgodnym z najnowszymi trendami we wzornictwie 
wykończeniu w matowej czerni idealna do 
kompleksowego wyposażenia łazienek. W linii 
znajdują się baterie: umywalkowa stojąca, 
umywalkowa stojąca z obrotową wylewką, 
umywalkowa stojąca nablatowa, bidetowa stojąca, 
wannowa ścienna i natryskowa ścienna. Wszystkie 
baterie wyposażono w regulator ceramiczny, który 
pozwala na łatwe i szybkie ustawienie optymalnej 
temperatury wody.

 ↓ Zestaw mosiężnych 
akcesoriów 
łazienkowych marki 
House of Flora.

 ← Szczotki w.c. z kolekcji 
My Love marki inda. 
Każdy znajdzie model 
odpowiedni do swojej 
łazienki.



systeM(owość)
PARTNeR: fdEsiGn

trend:

W kolekcji Zaffiro marki FDeSiGN znajdują 
się baterie w różnych wariantach i wraz 
z dopasowanymi do nich akcesoriami. Stanowi 
to wygodną, świetnie zaprojektowaną, 
systemową propozycję do nowoczesnej 
łazienki.



uż same atuty praktyczne systemowości przemawiają 
na jej korzyść. Niemniej popularność tego trendu należy 
rozpatrywać na tle szerszych procesów związanych ze 
stylem życia. Dzisiejsze urządzanie wnętrz powoli staje 
się obszarem działalności self-made mana. coraz świa-

domiej eksplorujemy ofertę rynkową produktów, dobierając to, 
co najpełniej odpowiada naszym potrzebom. Konsumpcjonizm 
i kupowanie nowych rzeczy, które mają krótką żywotność, zastę-
pują przedmioty długowieczne. choć brzmi to dość idealistycznie, 
takie procesy zachodzą na naszych oczach. Sporą rolę odegrała tu 
pandemia. Mimo że jest postrzegana głównie w  ciemnych bar-
wach, przyspieszyła pewne pozytywne tendencje związane z do-
mem – a ten w dobie lockdownów i powszechnej pracy zdalnej 
siłą rzeczy zyskał duże zainteresowanie.

wygodnie i samodZielnie
Podczas pierwszego lockdownu wiosną 2020 roku często mówiło 
się, że narodowa kwarantanna zamieniła się w narodowy remont 
–  sklepy budowlane i  z wyposażeniem wnętrz były szczególnie 
oblegane. co się takiego wydarzyło? Odpowiedź wydaje się pro-
sta: więcej czasu w domach zaowocowało tym, że… dostrzegliśmy 
ich mankamenty. A ponieważ w dużej mierze zostaliśmy sami ze 
swoimi problemami, wszelkie wymiany, naprawy i montaże trze-
ba było wykonać samodzielnie. i  już wtedy z  dużą siłą objawiły 
się walory rozwiązań systemowych. Spójnie dobrane, pasujące do 
siebie wzorniczo i  funkcjonalnie meble, armatura, akcesoria po-
zwoliły szybciej wprowadzić pożądane zmiany we wnętrzach, i to 
bez pomocy specjalistów. ci zresztą – architekci, projektanci, ekipy 
remontowe – jeszcze przed pandemią mieli pełne ręce roboty, przez 
co czas oczekiwania na wykonanie usługi potrafił być bardzo długi. 
Boom na rynku nieruchomości trwa zresztą w najlepsze. W takiej 
sytuacji zaszły zmiany zarówno po stronie marek, jak i konsumen-
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tekst: daniel dZiała

iDealnie DoPasoWane

CałośCiowe, gotowe roZwiąZania, które można sZybko i sPrawnie wdrożyć w łaZienCe, to 
osZCZędność CZasu i PieniędZy. takie komPlementarne wyPosażenie jest nie tylko łatwe 

w konfiguraCji, leCZ także stanowi gwaranCję, że wsZystko będZie do siebie Pasować.

tów. Te pierwsze już nie tylko dostarczają gotowe produkty, lecz 
także radzą, inspirują, proponują gotowe rozwiązania w zakresie 
zestawiania elementów oferty między sobą, a także wpisywania 
ich w otoczenie np. w oparciu o styl wnętrzarski. W ten sposób 
dynamicznie rozwija się myślenie systemowe. Z kolei klienci więcej 
oglądają i  czytają, mają ściślej sprecyzowane wymagania, a przy 
tym preferują rozwiązania, które szybko i łatwo spełnią ich ocze-
kiwania. Systemowe kolekcje stanowią tu wyjątkowo atrakcyjną 
propozycję. Gwarantują ład przestrzenny oraz pozwalają szybko 
odmienić wygląd wnętrza. Przykład? Jedna dobra decyzja i łazien-
ka zyskuje dopasowane do siebie baterie, zestawy prysznicowe, 
akcesoria, a nawet elementy instalacyjne.

jEdEn sTAndARd
Spójność wzornicza to niejedyny atut rozwiązań systemowych. 
Swoista droga na skróty w wyborze produktów dla domu idzie 
bowiem w parze z  rosnącą świadomością ekologiczną. Mówiąc 
wprost, nie chcemy wyłącznie rzeczy ładnych, lecz także dłu-
gowiecznych, tak by nie generować zbędnych odpadów, oraz 
takich, które łączą najlepsze walory funkcjonalne z  oszczędza-
niem zasobów oraz materiałami przyjaznymi dla środowiska. To 
zaś sprawia, że systemowość rozumiana jest wieloaspektowo. 
Komplementarność wyposażenia domu opiera się na przedmio-
tach i sprzętach dopasowanych stylistycznie, a przy tym dobrze 
ze sobą współpracujących oraz dających pewność, że za jednym 
wyborem grupy produktów kryje się wspólny standard. Dzięki 
temu nie trzeba rozpatrywać poszczególnych elementów wy-
stroju oddzielnie ani każdorazowo wczytywać się w  zawiłości 
technologiczne czy gwarancyjne. Systemowo wyposażona ła-
zienka spełnia wysokie wymogi odnośnie do chociażby oszczę-
dzania wody i  energii, a  także stanowi gwarancję tego, że ład 
estetyczny oraz wygoda mają wymiar prośrodowiskowy. n

j
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 ↑ Aksamitna czerń i różowe złoto z finezyjnymi grawerami – to znak 
rozpoznawczy rodziny Ardesia. Tak jak w przypadku pozostałych kolekcji 
FDeSiGN oferowana jest komplementarna gama produktów.

 → Baterie i zestawy natryskowe z kolekcji Seppia marki FDeSiGN doskonale 
odnajdują się w różnych konwencjach stylistycznych. Wariant wykończe-
niowy w czerni i różowym złocie nadaje całości elegancki wydźwięk.

 ↓ Systemowa kolekcja Meandro marki FDeSiGN bazuje na minimalizmie 
wzorniczym. Miękkie, dynamiczne linie wylewek przypominają meandrują-
cą rzekę, która sumiennie rzeźbi teren.
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PRAkTyCZNe WsPARCIe klIeNTA

AleksAndrA 
BiernAT, 

eksPerTkA 
ds. sTrATegii 
i Wizerunku 

Marek WsPół-
Pracująca 
z Fdesign

systemowość jest jednym z wiodących trendów w wypo-
sażeniu łazienek i z roku na rok zyskuje większe znaczenie. 
Wynika to z wielu powodów, takich jak mnogość inspira-
cji, brak czasu na poszukiwania, potrzeba dokonywania 
szybkich wyborów, a także rosnące wymagania estetyczne 
konsumentów, którzy coraz bardziej świadomie podchodzą 
do urządzania wnętrz. Produkty mają wystarczyć na wiele 
lat i sprostać zmieniającym się potrzebom domowników. 
Chodzi również o maksymalne uproszczenie i usprawnie-
nie prac remontów: od wyboru stylistycznego po gotowe 
systemy, wsparcie merytoryczne i pomoc montażową. 
Dzisiaj marki producenckie odgrywają rolę przewodników po 
stylach, pomagając właściwie osadzić produkty w odpo-
wiedniej konwencji aranżacyjnej. Dzięki temu klient nie jest 
pozostawiony sam sobie, nie musi wszystkiego wiedzieć. 
Może za to polegać na przygotowanej ofercie gwarantującej 
pełne dopasowanie poszczególnych produktów. I tu szcze-
gólnie istotna jest systemowość, którą można rozpatrywać 

w kilku aspektach, np. spójności wzorniczej poszczególnych 
modeli i kategorii produktów (baterie, ceramika, płytki, 
meble, oświetlenie). Często polega ona na współpracy kilku 
producentów bądź uczestnictwie we wspólnych projektach, 
gdzie każdy z partnerów odpowiada za część asortymentu 
będącego jego domeną. Dziś wielu producentów stara się 
jednak oferować autorskie kompleksowe koncepcje. syste-
mowość to rozwiązanie „all in one” zarówno w kontekście 
designu, jak i funkcjonalności czy proekologiczności. To także 
uniwersalne gotowe rozwiązania podtynkowe (boxy), do 
których w końcowym etapie można dopasować odpowiednie 
wzorniczo serie. Oferta FDesIGN bazuje na tak dobranych 
produktach, by nie odczuwać potrzeby częstych zmian. spój-
ne wzorniczo modele zróżnicowane ze względu na funkcję 
– baterie natynkowe i podtynkowe, wolnostojące, gotowe 
zestawy natryskowe – są uzupełnione o akcesoria łazien-
kowe. Z jednej strony gwarantują prosty i trafiony wybór, 
a z drugiej aranżacyjną swobodę wedle własnych upodobań.
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→↓   Meble łazienkowe z kolekcji Geberit 
Acanto to dopracowany w najdrob-
niejszym szczególe koncept, który 
zapewnia użytkownikom swobodę 
aranżacyjną i doskonałą funkcjo-
nalność, zaspokajając najróżniejsze 
codzienne potrzeby. A wszystko 
to dzięki zaskakująco elastycz-
nym wnętrzom szafek – szufla-
dy, przegródki i półki są w nich 
rozmieszczone w taki sposób, by 
przestrzeń nie była przeładowana. 
Przemyślane rozwiązania eliminują 
codzienny rozgardiasz, utrzymując 
jednocześnie niezbędne kosmetyki 
oraz akcesoria w zasięgu ręki.

 ↓ Komplementarna kolekcja Tulip marki Arblu. 
Składa się z takich elementów, jak wanny, 
umywalki, konsole, lustra, naścienne półki czy 
meble, np. w formie mobilnych kubików.

 ← Włoska marka Scarabeo specjalizuje się 
w produkcji ceramiki sanitarnej (ostatnio także 
w wielu kolorach) oraz konsol podumywalko-
wych. Swoją ofertę uzupełniła ostatnio o kom-
plementarną kolekcję tapet przeznaczonych do 
tzw. wnętrz mokrych. Na zdjęciu tapeta model 
PO105 oraz konsola Fuij projektu eMO Design.
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 ↑ D-Neo to nowa kolekcja marki Duravit. Wyróżniają ją proste linie 
i geometryczne kształty. Asortyment dostępny pod nazwą D-Neo 
jest naprawdę imponujący: to wiele modeli umywalek, toalet, wa-
nien, mebli, a także armatury. A wszystko w kilku różnych stylach 
tak, by elementy łazienki D-Neo pasowały nie tylko do siebie, ale 
także do swoich użytkowników. Projekt: Bertrand Lejoly.

 ↓ Kolekcja 
płytek Pique 
od Harmony, 
dla której 
inspiracją stała 
się pochodząca 
z XViii w. 
technologia 
tkacka. Projekt: 
eSTUDi{H}Ac.

 → Producenci prezentując 
aranżacyjne możliwości swoich 
produktów, nierzadko sięgają 
po tzw. moodboardy. To roz-
wiązanie od razu sugeruje, jakie 
kolory, faktury, czy materiały 
idealnie sprawdzą się przy 
wyborze np. baterii. Na zdjęciu 
model Pois od Ritmonio. Pro-
jekt: Ritmonio DesignLAB.

 ↓ Kartell by Laufen do kolekcja, 
która dzięki modułowości 
składających się na nią mebli, 
a także wielości łazienkowych 
rozwiązań zamienia łazienkę 
w przestrzeń wyjątkowo 
kreatywną. A wszystko z do-
mieszką charakterystycznych 
dla marki Kartell kolorów. 
Fot. Oliver Helbig.
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 ↑ Kolekcja płytek 
Puzzle Mutina 
została pomyślana, 
by kreować nie-
skończoną liczbę 
– często podda-
nych przypadkowi 
– spersonalizo-
wanych układów 
i wzorów. Projekt: 
Barber & Osgerby.

 ← Grohe od lat 
wierne jest idei 
systemowej 
łazienki. W kolekcji 
ceramiki essence 
znajdziemy różne, 
ale estetycznie 
spójne modele 
umywalek, bide-
tów, toalet, a także 
wanny.

 → Grzejnik Serie T od Antrax zaprojek-
towany przez Matteo Thuna i An-
tonio Rodrigueza. W zależności od 
wykorzystanej liczby profili, grzejnik 
może zamienić się w poziomą 
półkę, moduł regału z drewnianymi 
półkami, czy funkcjonalny element 
z haczykami na ręczniki i szlafrok. 
Wszystko w rękach użytkownika.

 ↓ SeN marki Fiora to kompletny 
program mebli łazienkowych, 
odpowiadający na potrzeby wielu 
użytkowników i ich odmiennych 
łazienek. W skład kolekcji wchodzą 
różne rodzaje umywalek, blatów, 
szafek, wiszących słupków moduło-
wych, a także luster, wieszaków na 
ręczniki czy niskich stołków. Projekt: 
Mario Ruiz.



←↓   Systemowe rozwiązania to dopasowane do siebie elementy, które 
niezależnie od konfiguracji zawsze są dograną całością. Marka 
Oltens oferuje kilkadziesiąt rozwiązań w stylu pure bathroom, 
które idealnie do siebie pasują i zawsze stworzą spójne wnętrza. 
Poszczególne elementy można także elastycznie konfigurować 
– np. szafka Hedvig (po lewej) z dopasowaną umywalką 
występuje w trzech wersjach szerokości, a ponadto może być 
zawieszona albo można do niej dodać nóżki. Z kolei Vernal 
(u dołu) to model podwieszany dostępny w trzech szerokościach 
i kolorach frontów.

→↓   Z myślą o nowoczesnych wnętrzach i czarnej armaturze powstał 
nowy odpływ ścienny Scada Black marki Kessel. Poszerza on 
możliwości aranżacyjne projektantów wnętrz łazienek, którzy 
obecnie coraz chętniej sięgają po czarny kolor. Odpływ ścienny 
Scada Black udowadnia, że design i funkcjonalność z powodze-
niem mogą iść ze sobą w parze. Montaż odpływu w ścianie nie 
zakłóca układu płytek na podłodze, przez co w jeszcze mniejszym 
stopniu ingeruje w aranżację całego pomieszczenia. Wykonana 
pokrywa ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym, nadaje elegan-
cji i w subtelny sposób akcentuje obecność odwodnienia.

Więcej o łazienkach Oltens na s. 106.



M arka Astro w  wiosennej kolekcji zaprezentowała no-
woczesną wersję klasycznych hollywoodzkich kin-
kietów łazienkowych cabaret. Okrągłe klosze z dmu-

chanego szkła osadzone na smukłym korpusie zapewniają idealną 
ilość światła przy lustrze. Można je zamontować zarówno w pio-
nie, jak i w poziomie, a klasa szczelności iP44 pozwoli bezproble-
mowo użytkować tę oprawę w drugiej, mokrej strefie łazienkowej. 
Kolejną nowinką oświetleniową przeznaczoną do łazienek jest 
inspirowany klasycznym designem lat 30-tych ubiegłego wieku 
kinkiet Versailles. Wykonany ze szklanych pręcików posiada kla-
sę szczelności iP44, a dzięki sterownikowi ściemniania fazowego, 
jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku ściemnia-
czy oświetlenia domowego.

nowE wYzwAniA 
Standardem stało się już, że pracujemy z domu. O ile wiosna ze-
szłego roku i pierwszy lockdown wymusiły na nas pracę trochę 

na kolanie, ponieważ nasze wnętrza kompletnie nie odpowiadały 
nowym potrzebom, o tyle wiosna 2021 przyniosła nam rozwią-
zania, które pozwalają stworzyć wygodne warunki pracy w do-
mowych biurach. Takim rozwiązaniem jest najnowsza kolekcja 
opraw Miura od Astro Lighting. Miura desk to nie tylko idealnie 
zaprojektowana lampa biurkowa LeD, ale też elegancka łado-
warka do wszelkich elektrycznych urządzeń przenośnych. Łączy 
w sobie nowoczesny kształt i wyjątkową funkcjonalność dzięki 
wbudowanemu poręcznemu gniazdu USB. Gniazdo do ładowa-
nia działa nawet wówczas gdy lampa nie jest włączona. Dodat-
kowym atutem jest wytrzymałe, regulowane złącze przegubowe, 
na którym osadzony jest abażur lampy. Uzyskujemy tym samym 
obrót lampy o 330° i pochylenie abażura o 90°. 
Miura Desk jest częścią szerszej rodziny opraw, w  skład której 
wchodzą również kinkiety o różnych długościach ramienia. 
Astro słynie również z  ciekawych kolekcji opraw do czytania. 
W kolekcji wiosennej pojawiła się nowa oprawa Lucca o smukłej, 

ośWietlenioWe inSpiracje

w niePewnyCh CZasaCh Zwykliśmy ZwraCać się do tego Co Znamy i Co stanowi solidną Podstawę nasZego 
dobrego samoPoCZuCia. najlePiej buduje się je od samego rana energetyCZnym PrysZniCem i dobrym makijażem 

wykonanym PrZy idealnie oświetlonym lustrZe.
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wężowej formie sprawiającej, że produkt jest nie tylko atrak-
cyjny wizualnie, ale przede wszystkim niezwykle praktyczny. 
W  główce oprawy zintegrowana dioda LeD jest osadzona 
bardzo głęboko. Dzięki temu wiązka światła skierowana jest 
dokładnie tam, gdzie chcemy przy jednoczesnym unikaniu 
niepotrzebnego poblasku. Takie rozwiązanie zapewnia mak-
symalny komfort użytkowania. Ramię oprawy Lucca jest po-
kryte silikonową osłonką, dzięki której całość wygląda este-
tycznie i zapewnia niezwykłą łatwość utrzymania higienicznej 
czystości oprawy. co więcej oprawa Lucca dostępna jest w kil-
ku wersjach kolorystycznych oraz w wersji na i podtynkowej. 

Piękno wokół nas
Funkcjonalność to jedno z  wyzwań, przy czym równie waż-
na jest forma w jaką jest obleczona. W nowej rzeczywistości, 
w  której nasze mieszkania stały się enklawami bezpieczeń-
stwa, odpowiadającymi na całą gamę naszych potrzeb design 
odgrywa niebagatelną rolę. Projektanci Astro stworzyli opra-
wę Avignon inspirowaną klasycznymi lampami secesyjnymi. 
Okazała forma, wysoka, smukła o  profilu kwadratowym lub 
zaokrąglonym wykonana jest ze szklanych, przezroczystych 
prętów idealnie do siebie przylegających. Za cyzelowanymi, 
odlewanymi nakładkami umieszczony jest wzmacniający dy-
fuzor, który zwiększa trwałość lampy. elegancja, wyszukana 
forma i niezwykła dbałość o detale sprawiają, że Avignon to 
prawdziwe dzieło sztuki oświetleniowej. 
Zdążyliśmy się już przekonać, jak ważne jest w naszym życiu 
światło. To elektryczne i  to, które rozpalamy każdego dnia 
w postaci nadziei na stworzenie świata lepszego niż narzuca-
na nam rzeczywistość. Dbając o formę tworzymy funkcjonal-
ność, która zmienia świat na lepsze. n
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Lampka do czytania Lucca

Lampy z kolekcji Miura

Kinkiet łazienkowy cabaret



M arka Balneo, ceniony specja-
lista od odpływów liniowych, 
stale rozwija swoją ofertę. 

Najnowsza seria produktów ściennych 
to naturalne uzupełnienie portfolio stwo-
rzonego z  myślą o  profesjonalistach od 
aranżacji łazienek –  projektantach, ar-
chitektach i  instalatorach. Stalowe półki 
wnękowe Wall-Box oraz seria uchwy-
tów i  magazynków na papier toaletowy  
Wall-Box Paper powstały dla nowocze-
snych, eleganckich wnętrz, w których nie 
ma miejsca na zbędne elementy, a porzą-
dek ceni się ponad wszystko.

doPAsuj do siEBiE
Półki wnękowe Wall-Box i  magazynki 
Wall-Box Paper firmy Balneo są dosko-
nałym sposobem na perfekcyjną orga-

nizację przestrzeni w  łazience. Dostępne 
są w  kolorze ponadczasowej eleganckiej 
stali nierdzewnej, subtelnej złamanej bie-
li, czy też w wyjątkowej, stylowej czerni 
– łatwo więc je dopasować do każdej sty-
listyki wnętrza. Ponadto wkrótce w ofer-
cie pojawią się także modele w modnym 
ostatnio kolorze złota oraz mosiądzu. Pół-
ki czarne i ze stali inox szczególnie dobrze 
wkomponowują się w surowe, wyrafino-
wane, pełne szarości łazienki industrialne 
czy mieszkania w  stylu współczesnych 
loftów. Kołnierz otaczający półki jest do-
datkową ozdobą, która także ukrywa 
przycięte krawędzie glazury i  stanowi 
elegancką ramę.
Wall-Box dostępne są w  rozmiarach 
30x30, 60x30 oraz 90x30 cm. Dzięki 
temu można wykorzystać je zarówno 

do przechowywania drobiazgów jak też 
większych przedmiotów. Dwie głębokości 
montażu (7 i 10 cm) pozwalają na dobranie 
odpowiedniego modelu i dostosowanie do 
możliwości instalacyjnych, dzięki czemu 
półki wnękowe Balneo można zamonto-
wać w prawie każdej ścianie. Na łatwo do-
stępnych półkach ustawimy różnego typu 
kosmetyki i artykuły higieniczne, a w ka-
binie prysznicowej –  szampony i  żele 
do kąpieli. Półki z  linii Wall-Box świet-
nie sprawdzą się również poza łazienką 
–  np. w  sypialni zamiast szafek nocnych, 
w kuchni na przyprawy, czy jako wnęki na 
elementy dekoracyjne w salonie.

To co uKRYTE
W łazience zapasy papieru toaletowego 
najczęściej przechowywane są w  szaf-

uporządkuj 
przeStrzeń

istotą nowoCZesnyCh wnętrZ jest PrZede 
wsZystkim PrZemyślany ład i dobrZe ukryty 

nadmiar. Półki wall-box i magaZynki wall-box 
PaPer marki balneo Pomogą ZaPanować nad 
PrZestrZenią i PrZedmiotami gromadZonymi 

w łaZienCe.
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Wall-Box w wersji białej Wall-Box w wersji stal iNOX



kach łazienkowych, ale także w  kuchni 
czy przedpokoju. A przecież nowa rolka 
powinna być zawsze w  zasięgu ręki. 
Linia produktów Wall-Box Paper roz-
wiązuje ten problem. To nie tylko kla-
syczne uchwyty na papier toaletowy, 
ale również ukryte w  ścianie schowki 
i magazynki do przechowywania, które 
pozwalają na bieżące uzupełnianie pa-
pieru na podajniku. 
Najprostsza wersja produktu to po pro-
stu uchwyt na pojedynczą rolkę wmon-
towany w ścianę. Ale już Wall-Box Paper 
2 i 3 oferują znacznie więcej i rozwiązują 
problem z  magazynowaniem papieru 
toaletowego. choć na pierwszy rzut oka 
niewiele się różnią od typowej półki, to 
najważniejsza część ukryta jest w  zabu-

dowie, dzięki czemu harmonijnie wkom-
ponowuje się w wystrój łazienki. To roz-
wiązanie pozwala na wygospodarowanie 
dodatkowego miejsca, tak potrzebnego 
na inne przedmioty. część, w której trzy-
mamy papier toaletowy, jest po prostu 
schowana. Wall-Box Paper można zain-
stalować zarówno w ścianie jak i w stela-
żu podtynkowym służącym do montażu 
Wc. Umożliwi to dostęp do zapasów pa-
pieru blisko toalety. 
Zarówno półki wnękowe, schowki i od-
pływy liniowe Balneo występują w tych 
samych kolorach, co daje możliwość 
dopasowania kompletu do wyglądu da-
nego wnętrza –  harmonijnie bądź kon-
trastowo do przyjętej kolorystyki i wy-
stroju łazienki. n
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MAsZ WyBóR

Wall-boX – trzy wymiary długości półki 
i możliwość wyboru jej głębokości (7 i 10 cm), 
pozwalają na dopasowanie jej do potrzeb 
i możliwości instalacyjnych.

Wall-boX PaPer 1 – wbudowywane w ścianę 
oraz łatwe i szybkie w montażu uchwyty do 
papieru toaletowego.

Wall-boX PaPer 2 – wersja z podajnikiem 
papieru, to ukryty w ścianie schowek na jego 
zapas i jednocześnie podręczy uchwyt na 
papier. Połączenie tych dwóch funkcji pozwala 
na bieżące uzupełnianie papieru na podajniku.

Wall-boX PaPer 3 – problem z przecho-
wywaniem papieru toaletowego rozwiąże 
zainstalowanie podręcznego magazynku typu 
WAll-BOX PAPeR 3.

czarny

czarny

czarny

czarny

Biały (RAL 9003)

Biały (RAL 9003)

Biały (RAL 9003)

Biały (RAL 9003)

Stal iNOX

Stal iNOX

Stal iNOX

Stal iNOX

Podłużna wersja Wall-Box w wersji czarnej.

Magazynek na papier w Wall-Box Paper 3 schowany jest pod płytkami. Na ścianie obok toalety za-
montowano uchwyt Wall-Box Paper 1.



P roducent odpływów liniowych ceD’OR uważa, że świat 
pozbawiony ograniczeń można budować zaczynając 
od małych zmian. A jeśli zmieniać nie świat, to chociaż 

może łazienkę? Marka ceD’OR PRO ma być zaczątkiem takiej ła-
zienkowej rewolucji. Odpływy prysznicowe, które dostępne są na 
rynku od kwietnia tego roku, odkrywają przed nami nowy wy-
miar funkcjonalności i designu. Nic dziwnego – można je łatwo 
dopasować do dosłownie każdej łazienki i stylu aranżacji. 

RAzEm zE sPEcjALisTAmi
ceD’OR współpracuje z wieloma ekspertami branżowymi – archi-
tektami, projektantami, inwestorami, deweloperami i instalatora-
mi. Dzięki temu miał okazję bardzo dobrze poznać wyzwania i pro-
blemy, przed jakimi codziennie stają. Rynek wręcz zalewa oferta 
odpływów prysznicowych, ale brakowało tego jednego, który 
łączyłby w sobie wszelkie najważniejsze aspekty funkcjonalne, de-
signerskie i techniczne. Droga do powstania ceD’OR PRO wiodła 

przez badania w  formie ViDi (wirtualny indywidualny wywiad) 
na gronie osób związanych z projektowaniem wnętrz i sprzedażą 
w  salonach łazienkowych. Pokazały one, że odpływ idealny po-
winien cechować się estetycznym, minimalistycznym designem, 
być łatwy w czyszczeniu, nie zapychać się, szybko odbierać wodę 
i mieć niski poziomi osadzenia w posadzce – tak, by można było 
go zamontować w każdej łazience. Połączenie wieloletniego do-
świadczenia producenckiego oraz wiedzy i rozmów ze specjalista-
mi z branży doprowadziło do powstania ceD’OR PRO.

PrZekonaj się sam! 
ceD’OR PRO to marka odpływów prysznicowych, które wy-
stępują w  formie odwodnień liniowych i  ściennych. cechuje je 
niezwykle trwała konstrukcja z wysokiej jakości stali nierdzew-
nej. Produkt przyciąga uwagę minimalistycznym i  estetycznym 
wzornictwem. ceD’OR PRO ma dawać możliwości, a nie stawiać 
ograniczenia. Szeroki wachlarz kolorów maskownic to tylko je-

ceD’or Pro. 
łazienka bez 

liMitóW

jesteś w stanie wyobraZić sobie świat beZ 
ograniCZeń? taki, gdZie limitem jest tylko twoja 

wyobraŹnia? Ced’or Pro od marki Ced’or to 
dowód, że Zmiana może ZaCZąć się... w łaZienCe!
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den z przykładów. Ale  jakże istotny! Architekci i projektanci nie 
są już skazani na jeden, stalowy ruszt. W podstawowej ofercie 
można wyróżnić maskownice w  kolorze złota, różowego złota, 
stalowym, czarnym, białym i do zabudowy. Nie zapomniano rów-
nież o różnorodności struktur – maskownice są dostępne w lśnią-
cej, chromowanej wersji oraz w  wersji szczotkowanej, bardziej 
matowej. Za mało? Producent daje możliwość personalizacji tego 
elementu i pomalowania go na dowolny kolor z palety RAL. 
W odpływach marki ceD’OR PRO dostępne są dwie maskow-
nice –  bazowa i  dekoracyjna. Pierwsza jest zawsze w  kolorze 
czarnym (jak rynienka), a  na nią jest zakładana maskownica 
dekoracyjna. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian 
w dowolnym momencie. Jeśli po kilku latach zapragnie wymie-
nić deszczownicę na złotą, będzie mógł dopasować do niej rów-
nież kolor maskownicy.

liCZy się teChnologia
ceD’OR PRO dostarcza nie tylko innowacyjnych rozwiązań aran-
żacyjnych, ale również technologicznych. Dzięki opatentowanej 
technologii zintegrowanego syfonu Aqualow oraz ogromnej prze-
pustowości 0,85 l/s, woda nie wylewa się poza strefę prysznico-
wą nawet przy zaawansowanych systemach nawadniania. Syfon 
Aqualow posiada zdejmowany daszek rewizyjny, dzięki czemu 
użytkownik ma stały dostęp do wnętrza odpływu. Zastosowana 
technologia sprawia, że rynna się nie zapycha i praktycznie nie wy-
maga czyszczenia. Zwłaszcza, że jest pokryta specjalną powłoką 
architektoniczną, która uniemożliwia osiadanie zanieczyszczeń. 
System Aqualow posiada dodatkową opcję uzupełniającą 
– membranę OWM czyli One Way Membrane. Dzięki niej mamy 
pewność, że z odpływu nigdy nie będą wydobywać się przykre 
zapachy. Z problemem tym najczęściej spotykają się mieszkańcy 
bloków, w których funkcjonuje stary system kanalizacji lub został 
on źle wykonany. Dzięki zamontowaniu membrany, zapachy nie 

mają możliwości wydobywania się, a użytkownik może cieszyć 
się komfortem kąpieli. Zamontowanie i  wyjęcie tego elementu 
jest możliwe w dowolnym momencie.

do każdej łaZienki
ceD’OR PRO jest odpływem o prawdopodobnie najniższej wysoko-
ści zabudowy – wynosi ona jedyne 49 mm! Dzięki temu jego montaż 
jest możliwy w każdej łazience. co więcej, producent po raz kolejny 
daje możliwość jego personalizacji – odpływ może być wykonany 
w dowolnej, nawet nietypowej długości. Wszystko po to, żeby jak 
najbardziej dopasować go do każdego wnętrza. 
Wszystkie rozwiązania ceD’OR PRO zostały wdrożone z myślą 
o użytkownikach –  tak, żeby mogli stworzyć łazienkę, w której 
w strefie prysznica nic ich nie ogranicza. Odpływy ceD’OR PRO 
w 100% powstają w Polsce. n
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M inimalistyczny styl, inteligentne rozwiązania, bezdo-
tykowe baterie –  to niektóre z  elementów definiu-
jących wystrój i  wyposażenie łazienek przyszłości. 

A może nawet – już łazienek dziś. Są to jednak rozwiązania, któ-
rych obecność w domowej przestrzeni zależy w dużej mierze od 
osobistych preferencji konsumentów, ich wrażliwości estetycznej 
czy chęci korzystania z nowoczesnych technologii. Produkt eko-
logiczny to jednak coś więcej, niż tylko świadomy wybór konsu-
menta – to także zobowiązanie producenta.

teChnologie i design dla natury
Marka Deante jest jednym z  czołowych polskich producentów 
wyposażenia łazienek wdrażających proekologiczne rozwiązania. 
Zaangażowanie producenta w ochronę środowiska naturalnego 
oraz wdrażana przez markę filozofia proeco wykraczają daleko 
poza stosowanie ekologicznych opakowań i maksymalne ograni-
czenie plastiku i jego pochodnych w elementach wypełniających.
W trosce o środowisko marka Deante wykorzystuje liczne roz-
wiązania ograniczające przepływ wody, a tym samym dba o ra-

W duchu 
ekodeSignu

PRoEKoLoGicznY 
nurt w łaZienCe 
to już oCZywista 

konieCZność, 
KTóRA niE PodLEGA 

modziE czY 
uPodoBAniom. 

dLATEGo wARTo 
wiedZieć, jakie 

PRoduKTY 
wPisują się w ten 

wartośCiowy 
i ważny trend 

w designie.

 ↑ Bateria 
senso-
rowa 
Hiacynt

 ← Biała 
półka 
Mokko 
na kabinę 
pryszni-
cową



chunki swoich użytkowników. Jednocześnie projektanci marki nie 
zapominają o  atrakcyjnym designie, który idzie w  parze z  pro-
ekologicznymi rozwiązaniami. Przykładem takich projektów są 
baterie sensorowe z kolekcji Hiacynt dostępne zarówno w tra-
dycyjnym chromie, jak i eleganckiej, matowej czerni z linii Nero. 
Dzięki wbudowanemu czujnikowi baterie te nie tylko wyłączają 
się automatycznie po cofnięciu rąk – usunięcie dźwigni otwierają-
cej strumień pozwoliło zminimalizować bryłę produktu. 

naturalne materiały, naturalnie eko
Jednak ekologiczne rozwiązania to nie tylko technologie zmniej-
szające zużycie wody, ale również wykorzystanie naturalnych, 
długowiecznych materiałów. Przykładem produktów zainspiro-
wanych rozwiązaniami z  natury i  czerpiącymi z  jej zasobów są 
granitowe umywalki i  brodziki z  kolekcji correo. Subtelny i  mi-
nimalistyczny design kolekcji w połączeniu z funkcjonalnymi de-
talami i  niezwykle trwałym materiałem, jakim jest granit, czyni 
z nich idealną propozycję do współczesnych łazienek.

Zero waste w designie?
Równie długowieczna co granit jest stal. coraz częściej wy-
korzystywana bywa w  przestrzeni łazienek. To odporny na 
uszkodzenia materiał, który dodatkowo można przemalowywać 
i  odnawiać. Dzięki temu nadamy konsolom łazienkowym czy 
akcesoriom nowe oblicze. Właśnie taką elastycznością cechu-
ją się stalowe akcesoria z kolekcji Mokko, do produkcji których 
maksymalnie wykorzystuje się zamówiony surowiec, tak by po-
wstały odpad był jak najmniejszy. Opakowania produktów także 
są ekologiczne i wykonane z surowców pochodzących ze źródeł 
odnawialnych. Nadają się do recyklingu. Tak właśnie w praktyce 
sprawdza się idea zero waste w designie. n
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katarzyna łoGWinienko,  
Projektantka deante, tWórczyni 
uMyWalek i brodzikóW correo
Dobrze zaprojektowany produkt to nie tylko 
kwestia ładnego wyglądu. To niekończące się 
identyfikowanie i odpowiadanie na potrzeby 
użytkowników. Prosta, klasyczna forma uwy-
datnia walory estetyczne materiału, jakim jest 
granit oraz zapewnia komfort codziennych 
zadań – to sprawia, że Correo jest wręcz 
stworzone do współczesnych łazienek.

www.deante.pl ↑ Akcesoria Mokko w wersji nero

Brodzik → 
i umy-
walka ↓ 
granitowe 
correo



kompletne rozWiązania 
łazienkoWe duravit  

– do małych łazienek i dużych 
SalonóW kąpieloWych

nietuZinkowy design autorstwa uZnanyCh, międZynarodowyCh Projektantów takiCh jak PhiliPPe starCk, 
sieger design, kurt merki jr., Christian werner, matteo thun CZy CeCilie manZ, komfort użytkowania, jakość 

PotwierdZona dożywotnią gwaranCją oraZ nowe teChnologie hygiene glaZe i hygiene flush Powstałe 
Z myślą o ZaChowaniu najwyżsZyCh standardów higieny oraZ Z PosZanowaniem środowiska – to CeChy 

PRoduKTów mARKi duRAviT.
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White Tulip to pierwsza kompletna łazienka stworzona w całości przez Philippe Starcka dla firmy 
Duravit. W skład serii wchodzi monolityczna umywalka wolnostojąca, okrągła umywalka nablatowa, 
umywalka prostokątna w dwóch rozmiarach, z których każdy dostępny jest również jako umywalka 
meblowa, podobnie jak mała umywalka do rąk, która uzupełnia asortyment. Dopasowane meble ofe-
rowane są w różnych szerokościach. W serii znajdują się również bidety, pisuary oraz miski toaletowe 
wiszące i stojące z technologią HygieneFlush – silny strumień wody wypływa z dwóch otworów 
tworząc wir, idealnie obmywa wewnętrzną powierzchnię toalety i spływa do syfonu. Wolnostojąca 
wanna w wersji owalnej dostępna jest w dwóch rozmiarach: 1800x800 mm, oraz 1600x900 mm. Serię 
uzupełniają baterie umywalkowe w rozmiarach S, M, XL oraz bidetowe, prysznicowe i wannowe. 

↑   nieZwykły design 
whiTE TuLiP



101

POLecANe PRODUKTY

www.duravit.pl

←   sEnsowAsh®  
– CZystość, higiena i komfort

chcąc sprostać współczesnym wymogom sanitarnym, 
Duravit proponuje wielofunkcyjne deski myjące 
SensoWash®, idealne rozwiązania do nowoczesnych 
i komfortowych łazienek. Deski łączą w sobie funkcje 
miski toaletowej oraz bidetu. Produkt autorstwa Philippe 
Starcka – SensoWash Starck f – posiada inteligentne 
rozpoznawanie użytkownika, czujnik ruchu umożliwiający 
automatyczne otwieranie pokrywy, podgrzewane 
siedzisko, regulacja przepływu wody myjącej, ustawianie 
temperatury suszenia. Może być sterowany za pomocą 
pilota bądź aplikacji, występuje w wariantach Lite i Plus.

→   wiele możliwośCi d-neo
D-Neo Bertranda Lejoly-’ego. Kompletna łazienka 
dla początkujących w odpowiedniej cenie, dostępna 
w różnych stylach od minimalistycznego, po 
monochromatyczny, pop, czy boho. Jej wszechstronność 
przejawia się w gamie dostępnych umywalek: od 
umywalek meblowych i wariantów do wbudowania, po 
małe umywalki do rąk i umywalki nablatowe. Trzy nowe 
dekory imitujące drewno uzupełniają wybór wykończeni 
mebli D-Neo, co daje łącznie 13 opcji kolorystycznych. 
Lustra i szafki lustrzane są dostępne w wersji 
prostokątnej z oświetleniem krawędziowym LeD 
u góry, gwarantującym optymalne oświetlenie strefy 
mycia. W serii znajdują się również baterie o prostym, 
geometrycznym kształcie. Po raz pierwszy dostępne 
są również baterie umywalkowe z funkcją FreshStart. 
Wszystkie toalety serii są wyposażone w technologię 
Duravit Rimless®. Można je zamówić z antybakteryjnym 
szkliwem ceramicznym HygieneGlaze. Wanna 
wolnostojąca ma długość zaledwie 1600 mm i doskonale 
prezentuje się w mniejszych łazienkach. Wanny 
do zabudowy są dostępne w pięciu rozmiarach od 
1500x750 mm do 1800x800 mm.



w szystkie wanny i umywalki marki wykonane są z ka-
miennego kompozytu Aquastone®, składającego się 
w dwóch trzecich ze sproszkowanej skały dolomito-

wej. innowacyjny materiał naturalnego pochodzenia daje szerokie 
możliwości formowania różnych kształtów. Stąd wyrafinowany 
design produktów Fjordd, które dostępne są w  wykończeniu 
błyszczącym oraz w coraz popularniejszym macie. Dodatkowo we-
wnątrz i na zewnątrz jednego modelu można uzyskać dwa różne 
kolory. Fjordd oferuje w  standardzie podwyższoną hydrofobo-
wość, co znacznie ułatwia czyszczenie powierzchni. A co szczegól-

nie ważne, kompozyt ma świetne parametry termiczne, czyli długo 
utrzymuje ciepło wody, czym góruje nad akrylem i stalą.

Pełne sPektrum możliwośCi
całość oferty FJORDD pomyślana została tak, by dać szerokie pole 
do idealnego spersonalizowania łazienki. Stąd wanny dostawia-
ne do ściany lub montowane w narożniku, czy też wolnostojące. 
Znajdziemy tu kształty eliptyczne, organiczne, formy inspirowane 
grotem strzały z  mocniej zarysowanymi łukami lub nawiązują-
ce do ikonicznego designu smartfona. Wszystkie łączy subtelne, 

fjordd  
– domoWa zatoka relakSu

dom Zmienia się wraZ Z nasZym stylem żyCia. dZiś ChCemy, by był miejsCem sPrZyjająCym głębsZym niż 
dotyChCZas doZnaniom Zmysłowym. takim, które PoZwalają się odPrężyć i oderwać od CodZiennośCi. idealną 

PrZestrZenią do tego jest łaZienka. i właśnie Z tą myślą Powstała marka fjordd, która Zadebiutowała na 
rynku sZeśCioma kolekCjami obejmująCymi wanny i umywalki.
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DlA ARCHITekTóW 
I PROjekTANTóW

FjORDD ma również ofertę 
skrojoną specjalnie dla 
profesjonalistów. Bo właśnie 
architekci i projektanci coraz 
częściej dziś pomagają w tworzeniu 
wyjątkowych wnętrz. Firma nie 
tylko zapewnia im pełne wsparcie 
techniczne i serwis, ale również 
stworzyła dla nich atrakcyjny 
system rabatów i prowizji. Aby 
dowiedzieć się o nim więcej 
wystarczy wejść na stronę 
fjordd.com i znaleźć zakładkę 
„Dla Projektantów”. Można też 
bezpośrednio skontaktować się 
z Rafałem Dzierlińskim  
(rafal.dzierlinski@fjordd.com, 
tel. kom.: +48 663 900 100), 
który chętnie udzieli wszystkich 
informacji.

uniwersalne wzornictwo, co sprawia, że znajdą miejsce w każdej 
łazience. Wanny i umywalki dają również pełną swobodę wyboru 
koloru baterii, ponieważ mają nowoczesny, jednolity charakter. 
Uzyskano to dzięki maskownicom odpływu wykonanym z tego 
samego materiału co produkt, czyli z kompozytu Aquastone®.

ergonomiCZne i komfortowe 
idealne proporcje, optymalny kąt oparcia i długość. Wanny są 
wyprofilowane dokładnie tak, by zapewnić wygodną pozycję 
podczas kąpieli we dwoje bądź samemu. Umywalki zaś mają tak 
dobraną szerokość i głębokość, że codzienne mycie i pielęgna-
cja są wygodne, a woda nie rozpryskuje się na blat. Wszystkie 
urządzenia łączy perfekcyjne wykończenie. Marka celowo sta-
wia na komfort, traktując łazienkę jako strefę relaksu. Przecież 
jednym z najprzyjemniejszych rytuałów jest… kąpiel, która od-
pręża ciało i poprawia nastrój. Do tego właśnie stworzony jest 
FJORDD, by dać nam domowe SPA, intymną przestrzeń dla uko-
jenia ciała i zmysłów. n

Kolekcja SiDU

Kolekcja SeNJA Kolekcja FJORD

Kolekcja RAMSA



eSencja Stylu.  
łazienka od keuco

Piękno i funkCjonalność Zależą od detali. marka keuCo, ProduCent wyPosażenia Premium, 
ProPonuje sZereg nowośCi, dZięki którym Zamienimy łaZienkę w Prywatne wellness.
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←↑   Zmysłowe doświadCZenie 
integracja górnej lampy i dużej deszczownicy dała w efekcie lampę prysznicową Keuco. 
Zmieszanie w jednym żywiole światła i wody ma pozytywny wpływ na ciało. Pojedyncze 
krople w fascynujący sposób odbijają promienie. To produkt kompletny i gotowy do 
montażu – dzięki temu instalacja jest szybka, prosta i bezpieczna. intuicyjne sterowanie 
przez przycisk pokojowy (wł/wył, jasno/ciemno, ciepłe/zimne światło) to gwarancja 
komfortu użytkowania. Zależnie od pory dnia i nastroju lampa prysznicowa Keuco 
może być ustawiana i ściemniana bezstopniowo w zakresie od 6500 kelwinów (białe 
światło dzienne) do 2700 kelwinów (ciepły biały). Zwłaszcza w miesiące zimowe poranny 
prysznic z jasnym światłem zapewnia pobudzające doznania, które aktywują krwiobieg 
i wprowadzają organizm w odpowiedni rytm. cieplejsze, stłumione światło podczas 
wieczornej kąpieli przyczynia się do odprężenia – podobnie jak przy zachodzie słońca 
uwalniana jest melatonina, która zapewnia zdrowy sen. Zmysłowe doświadczenie jakie 
zapewnia kąpiel pod prysznicem z lampą Keuco to wellness we własnych czterech ścianach.
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↑   wielość stylów  
Armatura z serii iXMO powstała w myśl zasady „mniej oznacza więcej”. 
Kompleksowy zakres funkcjonalności zawarto w zredukowanej, 
spokojnej estetyce. Dzięki ograniczeniu liczby elementów armatura 
naturalnie wtapia się w łazienkową aranżację i pomaga tworzyć 
przytulną atmosferę w pokoju kąpielowym. Baterie umywalkowe 
występują w postaci klasycznej baterii jednouchwytowej lokowanej na 
obrzeżu umywalki. Wzornictwo iXMO Pure, iXMO Soft i iXMO Flat to 
różne formy wylewek i uchwytów, co pozwala dopasować armaturę do 
stylistyki każdego wnętrza. iXMO to także szeroka paleta wykończeń 
– baterie mogą mieć powierzchnie chromowane, ze stali szlachetnej, 
aluminiowe, a także szczotkowane wersje brązu, niklu i czarnego 
matowego chromu. 

↓   doBRY widoK  
Z około 450 produktami Plan to najbardziej obszerna kolekcja 
akcesoriów marki premium Keuco. Niezwykłą popularnością 
cieszy się lusterko kosmetyczne. Nic dziwnego: to element 
niezbędny zarówno w domu, jak i w hotelu. Nowy model 
to jeszcze wyższy komfort użytkowania, który zapewnia 
innowacyjna technologia przegubowa. Pozwala ona regulować 
lustro w trzech płaszczyznach. Dwustronna powłoka – z prostą 
powłoką lustrzaną i pięciokrotnym powiększeniem – oraz 
smukły, elegancki wygląd, zachwycą każdego miłośnika 
pięknych przedmiotów. Lusterko jest dostępne w połyskującym 
chromie, wykończeniu aluminiowym oraz w eleganckim czarnym 
matowym kolorze. 

↓   ARchiTEKTonicznA GEomETRiA  
Kwadrat jako element określający wzornictwo. Mocne kontury 
z ciągłą linią architektoniczną. Równocześnie zredukowany, 
lekki i niemal filigranowy design. Armatura i akcesoria od 
Keuco z serii edition 90 Square wyróżniają się jednoznacznym 
i charakterystycznym profilem. Dokładne kąty proste, precyzyjnie 
linie i okazałe chromowane powierzchnie budują charakter tych 
produktów. Taka precyzja krawędzi i powierzchni, z idealnym 
zachowaniem wymiarów, jest wyzwaniem produkcyjnym, ale 
Keuco mu podołało. Jak zawsze. Asortyment armatur edition 90 
Square obejmuje dla umywalek trzy baterie jednouchwytowe 
o różnej wielkości i baterię ścienną o różnej długości. 



M arka deklaruje, że tworząc swoje produkty, kierowała 
się chęcią wypracowania idealnego balansu pomiędzy 
ceną, wyglądem i  funkcjonalnością. Za klucz do suk-

cesu uważa dokładne poznanie potrzeb swoich klientów i wyjście 
do nich z produktem, który koresponduje z ich wizją perfekcyjnej 
łazienki. Okazuje się bowiem, że dla wielu osób przy wyborze 
produktów ważna jest możliwość kompleksowego urządzania 
pomieszczenia i zakup produktów z jednej linii. Dlatego wszystkie 
serie produktowe Oltens to gotowe koncepty, za pomocą których 
w łatwy sposób można zaprojektować łazienkę swoich marzeń.

sKAndYnAwsKi sTYL
Kolekcje Oltens cechuje klasyczny minimalizm i urok skandy-
nawskiej czystej formy, którą widać w każdym detalu. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, marka wprowadziła 
ostatnio do swojego portfolio złotą linię produktów, która 
zachwyca swą szlachetną barwą i  z pewnością doda uroku 
każdej łazience.
Producent kładzie mocny nacisk również na praktyczny aspekt 
użytkowania swoich produktów i bierze pod uwagę, przed jakimi 
wyzwaniami stają potencjalni klienci, urządzając swoją łazienkę 

tWoja łazienka marzeń  
z marką oltenS

oltens to dynamiCZnie roZwijająCa się Polska marka, która 
wyChodZi Z ofertą do najbardZiej wymagająCyCh klientów, 
oCZekująCyCh nie tylko gwaranCji jakośCi Produktu, 
ale również, a może PrZede wsZystkim, PołąCZenia 
nowoCZesnyCh roZwiąZań i Ciekawego designu, który 
PoZwoli im Zaaranżować funkCjonalną i Piękną łaZienkę.
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Kolekcja Gulfoss



i jakie problemy sygnalizują już w trakcie codziennego korzystania 
z tego pomieszczenia. 

funkCjonalność 
Żeby ułatwić im życie, ceramika Oltens została pokryta powłoką 
Smartclean, która ułatwia czyszczenie i  zapobiega osadzaniu się 
brudu. Z kolei w celu usprawnienia montażu misek Wc i bidetów, 
producent dodaje do zestawu tzw. BlindSystem, czyli specjalne 
maskownice pozwalające na szybki i  prosty montaż, a  ponadto 
sprawiają, że całość prezentuje się bardzo schludnie i estetycznie. 
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że wszystkie słuchawki 
prysznicowe i  deszczownice marki Oltens zostały wyposażone 
w  silikonowe wypustki –  pozwalają one sprawnie usunąć gro-
madzący się kamień, co zapewnia tzw. efekt PureFlow, czyli taką 
samą moc strumienia w każdej z dyszy. 
inżynierowie marki zadbali również o  to, żeby ich produkty były 
nie tylko ładne, ale przede wszystkim trwałe, a technologia użyta 
do ich produkcji jak najlepiej służyła użytkownikom, dlatego chro-
mowane powierzchnie armatury Oltens pokryto powłoką Double-
chrome, która zabezpiecza je przed matowieniem i osadzaniem się 
kamienia.

komfort dla każdego
Marka Oltens wykazała również dużą świadomość w kwestii ekologii, 
dlatego swoje baterie wyposażyła w system umożliwiający kontrolę 
przepływu wody. W skali roku pozwala to na spore oszczędności.
Rozsądne patenty i  nowoczesne technologie stosowane przez 
markę Oltens pozwalają dostarczyć klientowi produkty klasy pre-
mium w cenie, która jest akceptowalna dla statystycznego kupu-
jącego. Klient może być pewien, że wybierając markę Oltens decy-
duje się na komfort i styl na lata. n
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Armatura z serii Gota i Atran

 ↑ Kolekcja Jog ↑ Kolekcja Vernal



innowAcYjnA TEchnoLoGiA 
Nowe brodziki marki Schedpol oraz Schedline Schedpol collection to 
zwrot ku naturalnym materiałom we wnętrzach. charakteryzuje je 
najwyższa jakość wykonania i technologia, dzięki której oprócz wa-
lorów estetycznych wyróżniają się także niezwykłą wytrzymałością 
i odpornością na ciężar, a przy tym zaskakują lekkością i nietłuką-
cymi się właściwościami. To rozwiązania idealne do nowoczesnych, 
modnych i funkcjonalnych łazienek. Dodatkowo do wyprodukowa-
nia serii Protos i Kalait wykorzystano innowacyjny materiał kompo-
zytowy Stonicryl®. To połączenie polimerów, mineralnych kompo-
nentów oraz mieszanek PU+, dzięki którym uzyskano najtrwalszy, 
bo odporny na uderzenia, nietłukący się i  przy tym bezpieczny 
w logistyce, a także idealnie wygłuszający dźwięki spadającej wody 
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perSonalizoWana łazienka 
inSpiroWana naturą  

Według Schedpol

nie od dZiś wiadomo, że to właśnie na łonie natury relaks jest najbardZiej efektywny. dlatego też drewno, 
kamień, Zieleń i elementy insPirowane naturą CoraZ CZęśCiej gosZCZą w nasZyCh łaZienkaCh, a ProduCenCi 

PrZeśCigają się w ProPonowaniu roZwiąZań, które Z jednej strony wPisZą się w PanująCe trendy, a Z drugiej 
będą funkCjonalne i w CałośCi doPasowane do PotrZeb klientów. firma sChedPol wProwadZiła do swojej 

oferty brodZiki, które łąCZy najwyżsZa teChnologia ProdukCji i design insPirowany naturą. 

i  zarazem najcieplejszy kompozyt przeznaczony do stref kąpielo-
wych. Dodatkową zaletą brodzików wykonanych z tego materiału 
jest lekkość, która sprawia, że do zamontowania go wystarczy tylko 
jedna osoba. Ponadto, nowości Schedpol, takie jak np. Protos, Ka-
lait czy New Horizons wyprodukowano w europejskiej technologii 
Stabilsound® i Stabilsound Plus®. Dzięki temu brodziki są wzmoc-
nione konstrukcyjnie na dnie oraz na rantach, co zdecydowanie 
zwiększa ich wytrzymałość na ciężar i  odporność na uszkodzenia 
udarowe. Brodziki te posiadają również warstwę hydroizolującą, 
która skutecznie zabezpiecza przed wilgocią oraz powstawaniem 
grzybów czy pleśni. Zabezpieczenie brodzików występuje również 
w  warstwie wierzchniej, na której powierzchni zastosowano po-
włokę easy to clean i Antibac. Dzięki temu rozwiązaniu brodziki są 

Brodzik Protos, Schedpol Schedline collection



niezwykle łatwe do utrzymania w czystości i znacznie ograniczają 
namnażanie się bakterii. 

łatwe doPasowywanie 
Łazienka problematyczna w  aranżacji? Przez możliwość docięcia 
brodzika Protos lub Kalait do oczekiwanego kształtu, możliwe jest 
dopasowanie go np. do wnęki lub do nieregularnej linii ściany. Do-
cięcie brodzika jest niezwykle łatwe i aby uzyskać idealną linię cięcia 
wystarczą narzędzia, takie jak wyrzynarka z brzeszczotem lub piła 
ręczna. Przycięte krawędzie należy odpowiednio uszczelnić i moż-
na przystąpić do procesu montażu. To rozwiązanie docenią przede 
wszystkim te osoby, którym zależy na posiadaniu prysznica, a  ze 
względu na nietypowe wnętrze i problemy związane z jego aran-
żacją nie mogą sobie na niego pozwolić. Ponadto, brodziki Protos, 
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Brodziki Kalait w różnych odcieniach, Schedpol

Brodzik New Horizons w odcieniu Black Stone, Schedpol

Kalait czy New Horizons zamontować można na 3 sposoby –  na 
podbudowie lub dedykowanym stelażu, stawiając bezpośrednio na 
podłodze, lub licując z posadzką. Dzięki temu dane rozwiązanie moż-
na dopasować do każdej sytuacji montażowej. 

estetyka w ZgodZie Z trendami 
Oprócz zaawansowanej technologii wykorzystanej do stworzenia 
nowych brodzików Schedpol, wyposażono je również w nienagan-
ną stylistykę, nawiązującą do aktualnych trendów wnętrzarskich. 
Dostępne są one w  neutralnych i  naturalnych kolorach –  każde 
w wykończeniu matowym, o fakturze przypominającej kamień. Od-
cienie Black Stone, cement Stone i White Stone idealnie wpiszą się 
w nowoczesne aranżacje łazienek, dodając im klasy i elegancji oraz 
nawiązując do niezwykle modnego dziś trendu wykorzystującego 
elementy natury. Dzięki matowej, strukturalnej powierzchni brodzi-
ki te posiadają również właściwości antypoślizgowe. Nie bez zna-
czenia pozostaje sama kwestia maskownicy odpływu. W przypadku 
modelu Protos istnieje możliwość wyboru wariantu minimalistycz-
nego o kamienistej strukturze i kolorze brodzika, lub nieco bardziej 
klasycznego – ze stali nierdzewnej. n



Sen o Wnętrzu

Jak czytać przedmiot i uchwycić Jego istotę? w tym wypadku pomogły kolory, geometria 
i żywioły. uważne oko złapie ukryte znaczenia i wyczyta źródła inspiracJi, które pchnęły 

cenioną fotografkę adę gruszkę do stworzenia teJ sesJi.
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Bohaterami sesji jest bateria 
umywalkowa z serii 260 w kolorze 
różowego złota.



owiedzcie	 mi,	 ile	 w  tym	 projekcie	 było	 wolności	
twórczej,	a ile	precyzyjnych	wytycznych	co	do	spo-
dziewanego	efektu	końcowego?
ada	gruszka: Mogłam zrobić, co chciałam. Marka 
Steinberg, jak i  agencja Konceptika, która czuwała 

nad całością projektu, dały mi dużą wolność twórczą. To ja de-
cydowałam jakie produkty wykorzystam i w jakim kontekście je 
pokażę. Nikt tak naprawdę nie stał mi za plecami i nie instruował, 
co jego zdaniem jest dobre, a co złe. To jest zawsze bardzo dużym 
plusem dla realizacji projektu. 
michał	 paszkoWski: To prawda. Nie chcieliśmy ingerować, 
żeby nie zaburzyć artystycznej wizji całego projektu. Wiedzieliśmy, 
że trzeba zaufać instynktom artystki. Oczywiście to było pewne ry-
zyko, że efekt końcowy nam się nie spodoba, że powstanie coś este-
tycznie nieczytelnego lub przesadnie udziwnionego, obcego dla nas. 
Ale chyba o to też chodzi w sztuce, by ryzykować spotkanie z czymś, 
co nie zawsze pasuje do naszych wyobrażeń. Nie żałujemy tej decy-
zji, bo dzieło Ady to wizualna perfekcja, a nasze produkty stały się 
dla niej narzędziem do stworzenia własnej wypowiedzi. 

to	trochę	tak,	jak	przy	współpracy	z projektantami	wnętrz…
mp: To wręcz tak samo, jak w naszej pracy z nimi. Dajemy archi-
tektom narzędzia, pokazujemy możliwości. i  pomagamy, by ich 
wolność twórcza znalazła najpełniejsze ujście. chcemy ich inspiro-
wać, ale ostatecznie ważne jest przecież, by projekt był wyrazem 
ich wrażliwości. 

ado,	 skąd	 więc	 wzięłaś	 pomysł	 na	 takie	 ujęcie	 produktów	
steinberg?	
ag: Od kiedy pamiętam pasjonuje mnie design i  wnętrza. Tak 
sobie myślę, że gdybym nie odkryła dla siebie fotografii, to 

pracowałabym jako architekt wnętrz. całość sesji jest luźną in-
terpretacją architektury. Znajdziesz w  zdjęciach nawiązania do 
Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii w Warszawie. Po-
brzmiewają tutaj modernistyczne wnętrza Le courbousier ’a, są 
też aranżacje jak na ekspozycji dzieł w muzeach sztuki. Wreszcie 
sięgam do minimalistycznej wersji wnętrza z widokiem na pusty-
nię. całość to sen o domu, o wymarzonym wnętrzu. Trochę chyba 
zachęcam, by przemyśleć to, jak płynne są wszelkie podziały. Jeśli 
ktoś ma ochotę, to może postawić wannę w  salonie –  i  to też 
będzie okej.
mp:	Teraz się uśmiecham, bo Ada w punkt trafiła z inscenizacją na-
szych produktów. Pragmatycznie przecież rzecz biorąc: my chcemy 
właśnie taki sen o wnętrzu pomóc zrealizować. Jeśli chcesz posta-
wić wannę na środku salonu, zrób to! Mamy w portfolio potrzebne 
do tego produkty w różnych kształtach i kolorach.

Widzę	w zdjęciach,	które	powstały	nie	tylko	barwy,	ale	bardzo	
dużą	troskę	o rytm	geometrii	 i włączenie	w całość	żywiołów.	
co	ciekawe,	jak	na	produkty	łazienkowe,	woda	wcale	nie	jest	
tu	tak	wyraźnym	akcentem,	jest	raczej	w podtekście.
ag: Myślę sobie, że podczas urządzania wnętrza, baterię z umy-
walką możemy dziś śmiało umieścić tuż za wejściem do domu. 
Zwłaszcza przy tej ekstremalnej zdrowotnie, dzisiejszej sytuacji, to 
będzie na miejscu. (śmiech) W moim doborze żywiołów chodziło 
o konotacje z widokiem zza okna. chciałam w odbiorcy wbudować 
przeczucie, że produkty Steinberg mogą znajdować się w każdej 
części globu, w różnych wnętrzach i estetykach.
mp: Uwielbiam odważne projekty. Odpowiadam za rozwój marki 
Steinberg w 30 krajach i cały czas zaskakują mnie kolejne realiza-
cje, wyobraźnia architektów i odwaga klientów. Tak czy inaczej ta 
sesja jest wyjątkowa i niewiarygodnie wpływa na zmysły.
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Ada Gruszka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu, kierunków Fotografia i Multimedia oraz Postprodukcja 

Filmowa i Telewizyjna. To artystka multidyscyplinarna, która 
pierwsze doświadczenia zawodowe zbierała na planie filmowym u 

boku samego Stevena Spielberga. W swoich pracach w udany sposób 
balansuje pomiędzy sztuką a komercyjnością. Zresztą sama mówi, 
że inspirują ją zmiany, jakie zachodzą w komunikacji i konsumpcji. 
Natchnienia szuka w designie. Kolekcjonuje pozornie niepasujące 

do siebie rzeczy, którym nadaje nowe znaczenia i abstrakcyjną 
formę – z tego buduje własny kosmos. Ma na swoim koncie pracę 
dla Oskara Zięty, elementy, Mandel Store, Resibo czy Gino Rossi, 

Rolex, Boucheron, Gucci, Omega i wielu innych. Publikowała w Label 
Magazine, Monogram Magazine, Usta czy Vogue. Na początku tego 

roku nawiązała współpracę z ekipą marki Steinberg – razem stworzyli 
artystyczną sesję z łazienkowym wyposażeniem niemieckiego 
producenta. O tej kooperacji rozmawiamy z Adą oraz Michałem 

Paszkowski, dyrektorem zarządzającym Steinberg cee.Ada Gruszka Michał Paszkowski

P



ag: Wzięłam więc te globtroterskie elementy na warsztat. A ten 
rytm z geometrią, który zauważyłeś, miał nadać spójność całości. 
Bryły mają na celu naprowadzić na elementy architektury. Meta-
forę wody buduje płyta plexi w  paru kompozycjach. Ona odbija 
przedmioty. całość uzupełniałam niebieskim czy granatowym ko-
lorem.

zakładam,	że	przed	przystąpieniem	do	pracy	dokładnie	pozna-
łaś	produkty,	z którymi	będziesz	pracować.	co	było	dla ciebie	
jako	artystki	najważniejsze,	co	z nich	wyczytałaś,	na	co	zwró-
ciłaś	uwagę?
ag: Przede wszystkim na design, który mogłam wpasować w sce-
nografię. Przyznam, że produkty zaskoczyły mnie swoją formą. 
Lekkością i bardzo dobrym projektem. To przyjemność pracować 
z  tak dopracowanymi kształtami i  wpisywać je w  inne. Mogłam 
się nimi bawić. 
mp: Myślę sobie, że ten cały projekt to w pewnym sensie dialog ar-
tystów. Armaturę z serii 260, z którą pracowała Ada, zaprojektował 
Jochen Schmiddem. Jego biuro projektowe znane jest z nacecho-
wanych emocjami rozwiązań, jak również doskonałego połączenia 
łatwości użytkowania, jakości i niekonwencjonalnego designu. co 
ciekawe, tak jak Ada, też pracował na planie zdjęciowym u Spiel-
berga! Dla mnie to zaskakujący zbieg okoliczności.

armatura	premium	steinberg	funkcjonuje	w kadrach	ady	ni-
czym	artystyczny	obiekt.	co	jest	istotne	w utrwalaniu	wyso-
kiej	jakości	designu	na	zdjęciach?
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Fotografia & art direction: Ada Gruszka
Agencja: Konceptika
Asystent scenograficzny: Aleksander Rokosz, Marta Więcek

ag: Jak mówił Philipe Stark, „Dobrze zaprojektowane przedmioty 
należą się każdemu’’. czy będzie to filiżanka, czy prysznic z ładny-
mi przedmiotami, to dzięki nim żyje się nam przyjemniej. cieszą 
nas na co dzień. Paradoksalnie w fotografii przy użyciu wysokiej 
jakości produktów można sobie pozwolić na więcej wolności. Nie 
trzeba diamentów, by je podkreślić. Mogę sobie pozwolić na użycie 
papieru, kamienia, prostszych materiałów. Wtedy te ekskluzywne 
rzeczy piękniej wyglądają, bronią się wizualnie. To wielka ulga, gdy 
nie trzeba dobierać bardzo szlachetnych materiałów, żeby uwypu-
klić głównego bohatera.
mp:	Wiesz Ado, myślę że świetnie odnalazłabyś się w projekto-
waniu wnętrz, jeśli uznasz, że fotografia to już dla ciebie za mało. 
Myślę, że właśnie tak powinno się patrzeć na projektowanie prze-
strzeni. Kolekcje naszej armatury wzbogacamy o  nowe formy 
i wykończenia – np. w matowej czerni, chromie, różowym złocie, 
szczotkowanym niklu, szczotkowanym złocie, czy też za chwilę 
w białej, matowej wersji. Taki obiekt wstawiony do łazienki, jest 
dla niej kluczową ozdobą i tak naprawdę nie potrzebujemy już ni-
czego więcej. 
ag: Lubię wizualną grę w skojarzenia. Jak wcześniej wspomniałam 
pasjonuje mnie design, dobrze zaprojektowana forma. Ubieranie 
to w całość cieszy oko i duszę.

czy	po	tylu	sesjach	w swojej	karierze,	umiesz	ado	powiedzieć,	
co	musi	mieć	w sobie	rzecz,	by	byłą	wdzięcznym	modelem?
ag: Dla mnie w fotografii liczy się historia i tę historię też ma do-
brze zaprojektowany przedmiot. Jest tak, gdy się z czymś kojarzy, 
pobudza zmysły. Myślę, że produkty marki Steinberg były wdzięcz-
nymi modelami, w ich formie i energii czułam zapisane historie.

kiedyś	zerkałem	do	warsztatu	steinberga…
mp: i jak zapewne Arku pamiętasz – kolekcja crystal to rzemieśl-
nicza robota, za którą stoi praca konkretnych rąk w naszej manu-
fakturze. Przedmiot niezwykły, produkt premium do wnętrz, musi 
mieć te znamiona unikalności, która wynika również z tego, że nad 
ich tworzeniem na każdym etapie pochyla się mistrz w swoim fa-
chu. cieszy mnie, że także na etapie opowiadania o naszych pro-
duktach mogliśmy pracować z taką profesjonalistką jak Ada.

dziękuję	za	rozmowę.

Bohaterami sesji są: bateria umywalkowa z serii 250 w wykończeniu chro-
mowanym (góra), bateria z serii 250 w szczotkowanym złocie (dół po lewej) 
oraz chromowana bateria 280 (dół po prawej).
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w anny Soana i  Tawa zosta-
ły zaprojektowane z  myślą 
o  osobach, które marzą 

o  długich, komfortowych kąpielach. Oba 
modele są wykonane z akrylu – materia-
łu przyjemnego dla skóry, długo utrzy-
mującego pożądaną temperaturę wody, 
a także odpornego na uszkodzenia. Dzię-
ki temu obie wanny będą wyglądać jak 
nowe przez lata! Soana i Tawa wyróżniają 
się estetycznym i efektownym wyglądem. 
Soana to organiczna forma z obłymi kra-
wędziami, cienkimi rantami i  wyprofilo-
wanym oparciem, które gwarantuje wy-
godną pozycję podczas kąpieli. Odpływ 
wannowy Geberit Pushcontrol umiejsco-
wiony na środku lub z boku jest idealnym 
uzupełnieniem –  jego funkcjonalność 
i  płaska konstrukcja podwyższa komfort 
podczas użytkowania wanny. Wanna So-
ana dostępna jest w 7 wariantach, można 
dobrać odpowiedni model zarówno do 
małej, jak i dużej łazienki. 
Wanna Tawa to doskonały wybór dla 
osób, które chcą mieć elegancką i funkcjo-
nalną łazienkę –  polecana jest zwłaszcza 
dla rodzin z  dziećmi. efektowny design 
łączący wyraziste, zewnętrzne krawędzie 
i  łagodne linie wewnętrzne sprawia, że 
wygląda bardzo nowocześnie i  minima-
listycznie, a przy tym jest niezwykle wy-
godna. idealnie wyprofilowane siedzisko 
pozwala zażywać długich, wygodnych 

kąpiel idealna

wiosną 2021 marka geberit 
zaprezentowała szeroki 
pakiet nowości, wśród 
których nie zabrakło 

rozwiązań do strefy kąpieli. 
klasa tych produktów 

sprawia, że o ostateczną 
odpowiedź na odwieczne 

pytanie: „brodzik czy 
wanna?” będzie Jeszcze 

trudnieJ.  
i bardzo dobrze!

www.geberit.pl

Wanna Tawa Brodzik Olona

Wanna Soana

kąpieli i  poczuć się jak w  SPA. Model 
Tawa, podobnie jak Soana, jest dostęp-
ny w  wersji z  odpływem na środku lub 
z boku. 
Ultrapłaski brodzik Olona z  kolei ideal-
nie wpisuje się we współczesne łazienki 
w miastach, choć na pewno pokochają je 
także posiadacze podmiejskich domów. 
Wykonany jest z  żywicy kamiennej –  to 
materiał wysokowydajny, trwały i  ma-
sywny, pokryty żelkotową, antypoślizgo-
wą powłoką, dzięki której jest niesłycha-
nie przyjemny w  dotyku. Powłoka jest 
odporna na działanie czynników mecha-
nicznych, takich jak ścieranie, uderzenia 
czy zarysowania. Zachwyca eleganckim 
wyglądem –  matowym, białym kolorem 
i efektownym odpływem z chromowaną 
otoczką. Pod pokrywą odpływu znajduje 
się koszyczek, który nie tylko gwarantuje 
drożność, ale i  zwiększa poziom higieny. 
Brodzik Olona jest dostępny w  różnych 
rozmiarach, dlatego bez problemu dobie-
rzemy go do łazienki w  każdym rozmia-
rze. Model ten może być całkowicie lub 
częściowo wpuszczony w  podłogę. Bro-
dzik jest łatwy w utrzymaniu w czystości, 
do codziennej pielęgnacji wystarczy użyć 
miękkiej ściereczki oraz wody. Olona to 
rozwiązanie przeznaczone dla osób, któ-
re stawiają na efektowne wzornictwo, 
ale i jakość – brodzik objęty jest 10-letnią 
gwarancją. n



aćku,	 już	 w  czerwcu	 startuje	 twój	 cykl	
„metr	 na	metr”.	 jak	 to	 się	 stało	 że	wraz	
z przemkiem	szklarzewskim	właścicielem	
platformy	 archidesk.pl,	 postanowiliście	

uruchomić	program	dla	architektów	i projektantów	wnętrz	pra-
cujących	na	oprogramowaniu	cad	decor?
maciej	dańczura: Pomysł na program zrodził się w mojej gło-
wie ponad rok temu. Podczas autorskich warsztatów, które or-
ganizuję w całej Polsce, wielokrotnie słyszałem od uczestników, 
że dwa dni szkolenia uważają jedynie za wstęp do programu. Od 
12 lat pracuję w cAD Decor i  ten staż oraz determinacja w dą-
żeniu do perfekcji sprawiły, że oprogramowanie polskiego pro-
ducenta stało się dla mnie czymś więcej, niż tylko narzędziem. 
Tysiące godzin spędzonych przed monitorami oraz notoryczne 
szukanie w swoich pracach błędów, doprowadziło mnie do tego, 
że zacząłem widzieć zdecydowanie więcej możliwości w tworze-
niu fotorealistycznych wizualizacji. Dzięki tej właśnie wiedzy oraz 
fantastycznej społeczności na grupie facebookowej „Pracownia 
cAD Decor”, która motywowała mnie do nowych działań, utwier-
dzałem się w  przekonaniu, że powstanie programu takiego jak 
„Metr na Metr” to tylko kwestia czasu. Spotkanie z Przemkiem 
Szklarzewskim, który zaproponował idealne narzędzie do reali-
zacji mojego pomysłu (www.archidesk.pl) przyspieszyło podjęcie 
decyzji o uruchomieniu programu.

noWy 
PrograM na 
archideSk.pl

już w CZerwCu Premiera autorskiego 
PRoGRAmu „mETR nA mETR” mAciEjA 
dańCZury, eksPerta Projektowania 
wnętrZ i sZkoleniowCa Cad deCor.  

nA PLATfoRmiE ARchidEsK.PL nA widzów 
Programu CZekają nie tylko sZkolenia 

Z oProgramowania.
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nie	oszukujmy	się	– internet	pełen	jest	różnych	programów,	
vlogów,	szkoleń	oraz	testów.	dlaczego	zdecydowałeś	się	na	
stworzenie	czegoś,	co	pewnie	ma	już	jakiś	swój	odpowiednik	
w sieci.	dlaczego	warto	oglądać	to,	co	wykreowałeś?
Nie zgodzę się – program „Metr na Metr” to formuła, której dotąd 
nie było. Ani w internecie, ani telewizji. To formuła, która wcze-
śniej czy później musiała powstać, a cieszę się, że to właśnie mój 
program jest pierwszy na rynku.

ok,	to	powiedz	mi	w takim	razie	co	według	ciebie	wyróżnia	
program	„metr	na	metr”?
Przede wszystkim musisz wiedzieć, że jest to projekt stworzo-
ny przez projektanta dla projektanta. Dwunastoletnia przygoda 
z programem cAD Decor to nie jest jedyne moje doświadczenie 
w  branży budowlanej. Opowiedzenie całej mojej historii zawo-
dowej zajęłoby sporo czasu i zapewne zabrakłoby stron w tym 
magazynie (uśmiech). Ale stoi za mną głęboka znajomość tego, 
czego projektanci i  ten rynek potrzebuje. Do każdego swojego 
projektu zawsze podchodzę technicznie. Staram się myśleć jak 
wykonawca oraz zawsze uwzględniam parametry techniczne 
wykorzystanych materiałów. Zarówno na budowie, jak również 
w  każdym innym projekcie, którego następstwem są wizuali-
zacje. Oprogramowanie cAD Decor daje mi bardzo duże możli-
wości w tworzeniu wirtualnych wnętrz. Jedynym słabym ogni-
wem w pracy z nim zazwyczaj bywa osoba, która go obsługuje. 
i tutaj pojawia się program „Metr na Metr”. Każdy program bę-
dzie miał swój temat przewodni, ale zawsze będzie bazował na 
oprogramowaniu cAD Decor. Jeżeli na mojej kanapie gościł będę 
przedstawiciela producenta płytek ceramicznych, zaprezentuję 
prawidłowe wykorzystanie modułu płytek ceramicznych, doku-
mentacji technicznej oraz nauczę jak właściwie przygotować mo-
dele z bazy płytki do idealnej wizualizacji. Jeżeli gościem będzie 
producent oświetlenia, porozmawiamy o  technicznych aspek-
tach produktu, które następnie przeniosę do programu dla uzy-
skania idealnego efektu. 

myślisz,	że	jest	coś	czego	nie	chciałbyś	pokazać	w swoim	pro-
gramie	i czy	wykluczasz	jakąś	tematykę?
Tematów w  naszym zawodzie jest nieograniczona pula. Teraz 
obawiam się tylko o  mój wolny czas, którego zasób z  każdym 
miesiącem się kurczy. Kalendarz mam zapisany już na co najmniej 
20 odcinków, a z każdym kolejnym dniem jest coraz więcej zapy-
tań. Promocja mojego programu na platformie archidesk.pl była 
strzałem w dziesiątkę. Oglądalność samej zapowiedzi zaskoczy-
ła nie tylko mnie, ale również organizatorów. Już teraz wiem, że 
program gromadził będzie spore grono osób, które chcą poznać 
nie tylko możliwości programu, ale również dowiedzieć się więcej 
o produktach oraz innych usługach, które wykorzystujemy w na-
szej codziennej pracy. 

dzięki	 temu,	 że	 współpracujemy	 obaj	 z  archidesk.pl	 mam	
mały	wgląd	w to,	co	szykujesz.	Wiem,	że	będą	projekty,	wizu-

alizacje	i wiedza	techniczna.	co	jeszcze	przygotowujesz,	jakie	
zagadnienia	i tematy	zagoszczą	na	twojej	kanapie?	
Aby stworzyć idealną wizualizację niezbędny jest dopracowany 
projekt, do którego potrzebujemy wiedzy technicznej. Jednak to 
nie wszystko z czym projektanci i architekci wnętrz spotykają się 
w swojej codziennej pracy. Dlatego do mojego programu zaproszę 
też ekspertów z innych dziedzin. Na przykład prawników, którzy 
powiedzą jak właściwie skonstruować idealną umowę z klientem. 
Albo przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, aby dowiedzieć się, 
jak zabezpieczyć swoją firmę przed niepotrzebnymi kosztami. Spo-
tkam się z doradcami biznesowymi, którzy osobom początkującym 
zaprezentują różne modele działalności. Ta lista jest naprawdę dłu-
ga. Tak szerokie spektrum tematów sprawia właśnie, że ten pro-
gram będzie wyjątkowy i niepowtarzalny, a każdy kolejny odcinek 
będzie wyczekiwany przez każdego użytkownika programu cAD 
Decor, który zaloguje się na platformie archidesk.pl. Myślę, że to, co 
tworzymy będzie nowym hitem platformy Archidesk. 

jako	że	z aplikacją	jesteś	zaprzyjaźniony	głęboko,	to	czy	masz	
dla	użytkowników	cad	decor	jakieś	niespodzianki?	
Niespodzianek będzie bardzo dużo. Jednak na teraz nie chciałbym 
zdradzać wszystkiego. Powiem tylko tyle, że studio, w  którym 
nagrywany jest program to miejsce, w którym technologia bę-
dzie pozwalała na bardzo wiele, a  użytkownicy zarejestrowani 
na platformie archidesk.pl będą mogli porozmawiać z osobami, 
które będę gościł na kanapie.

brzmi	ciekawie.	i chyba	przygotuję	do	nich	w takim	razie	parę	
pytań	także,	skoro	będę	mógł	je	zadać…	W takim	razie	– dzię-
kuję	za	rozmowę	i do	zobaczenia!	n
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Premiera Programu maćka dańCZury „metr na 
metr” odbyła się 24 CZerwCa. odCinek nadal 
można obejrZeć na Platformie arChidesk.Pl.  

KoLEjnE EdYcjE PRoGRAmu zoBAczYciE Po 
wakaCjaCh, w Cyklu dwutygodniowym. 

ARchidEsK To sPEcjALnA PLATfoRmA, nA KTóREj 
arChitekCi i ProjektanCi mają do dysPoZyCji 
sZereg narZędZi ułatwiająCyCh CodZienną 

PraCę Zawodową oraZ liCZne webinary 
i sZkolenia online – arChiday online, arChiday 

nowośCi, sPotkanie na śniadanie CZy inne 
sPoTKAniA TEmATYcznE.

sPrawdŹ www.arChidesk.Pl



niezbędnik 
architekta

PostęPująCa CyfryZaCja moCno Zmieniła 
sPosób dZiałania wnętrZarskiCh 

sPeCjalistów, a sytuaCja PandemiCZna 
PrZysPiesZyła te tendenCje. PraCa Zdalna 
oraZ mniej sPotkań osobistyCh PrZeniosły 

Planowanie, ZarZądZanie i kontakt 
Z klientem w dużej mierZe w sferę online. 

w ZwiąZku Z tym wygodne aPlikaCje 
stanowią swoiste must have. jednoCZeśnie 
PoręCZne analogowe PomoCniki wCiąż też 

PrZydają się na Co dZień.
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→ iKONA DLA KAŻDeGO
Tworzenie własnych konstrukcji z klocków LeGO® to idealna 
rozrywka dla małych i dużych budowniczych. A jeśli przy okazji 
można wczuć się w legendarnego Le corbusiera? Taką możli-
wość daje Villa Savoye z serii LeGO® Architecture. inspirowana 
kultowym domem powstałym w latach 1928-1930 pozwala albo 
go precyzyjnie odtworzyć w wersji mini, albo też dodać do orygi-
nalnego projektu autorskie modyfikacje.

←  KOMUNiKAcJA 
ZDALNA

Zoom, Microsoft Teams, 
Google Hangouts, Skype 
– w dobie lockdownów 
i ograniczeń w prze-
mieszczeniu się trudno 
wyobrazić sobie pracę 
bez takich narzędzi. Dla 
architektów i projektan-
tów wnętrz to proste 
narzędzia do komunika-
cji zarówno z klientem, 
jak i zespołem. Warto 
też poznać dodatko-
we funkcje „callów”, 
takie jak możliwość ich 
rejestrowania. Pakiety 
płatne zapewniają wię-
cej przydatnych funkcji 
niż opcja bezkosztowa.

↑  ZARZąDZANie 
PROJeKTAMi

Wszystko w jed-
nym miejscu, łatwy 
dostęp dla każdego 
zainteresowanego 
oraz integracja 
z kalendarzami 
i pocztą – to 
zapewniają takie 
platformy jak np. 
Asana lub Monday. 
Szybka komuni-
kacja i sprawny 
przepływ informacji 
pozwalają przy tym 
ograniczyć liczbę 
wideokonferencji 
czy rozmów tele-
fonicznych. Dobrze 
sprawdzają się też 
proste narzędzia do 
komunikacji typu 
Slack.
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↑ WSZYSTKO W JeDNYM PROGRAMie DO PROJeKTOWANiA WNęTRZ? 
Dzięki cAD Decor PRO 3.2 projektowanie wnętrz będzie przyjemne i efektywne. Tworzenie projektów wnętrz mieszkalnych i komercyjnych z bogatą listą 
baz produktowych pod ręką, fotorealistyczne wizualizacje razem z innymi innowacyjnymi formami prezentacji (i to w kilka sekund albo minut) oraz wycena 
i dokumentacja techniczna. Wszystko podane lekko, z myślą zarówno o początkujących projektantach wnętrz, jak i bardzo wymagających profesjonalistach. 
Więcej na: cadprojekt.com.pl/oferta.

↑ POMiARY NA ŻYWO
Wizyty osobiste w inwe-
stycjach nie straciły na 
znaczeniu mimo spędzania 
dużej ilości czasu w świecie 
online. A w „realu” operuje 
się o wiele łatwiej chociażby 
z dobrymi urządzeniami 
pomiarowymi. Poręczne 
miarki to podstawa, jednak 
jeszcze lepiej dysponować 
np. dalmierzem laserowym. 
Praca z wiązką promienia la-
serowego zapewnia większą 
wygodę i precyzję.

→  SPRAWDź KOLOR
Barwa elewacji, 
mebla, obiektu 
naturalnego zwróciła 
uwagę? Najlepiej 
ją zachować albo 
mówiąc bardziej 
technicznie: prze-
chwycić. Pozwalają 
na to różnorodne 
gadżety, w tym 
tzw. kolorymetr. 
Z kolei w świecie 
wirtualnym można 
skopiować kolor 
nawet pojedynczego 
piksela za pomocą 
często darmowych 
aplikacji.

← ROZSZeRZeNie RZecZYWiSTOści
Programy graficzne i projektowe, w tym te z obszaru 
3D, stanowią absolutną podstawę w pracy architekta 
oraz projektanta wnętrz. Warto jednak iść nieco dalej, 
korzystając z dobrodziejstw technologii VR. Dzięki nim 
można przygotować wizualizacje bardziej oddziałujące 
na wyobraźnię. Wirtualne spacery z wykorzystaniem 
okularów VR czy prostsze panoramy 360° do wyświe-
tlenia na monitorze dają całkiem nowe możliwości. i nie 
jest to już eksploracja filmu science fiction, tym bardziej, 
że także producenci wyposażenia dla domu coraz chęt-
niej interesują się takimi rozwiązaniami.



Wejdź do śWiata perSonalizacji 
kabin prySznicoWych  

„my deSign” marki neW trendy

odkryj nowe możliwośCi indywidualnej konfiguraCji Produktów marki new trendy.  
PreZentujemy komPleksowe roZwiąZanie dla osób, PosZukująCyCh nietyPowyCh roZwiąZań w aranżaCji 

sTREfY PRYsznicowEj.
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j est nim narzędzie online do tworzenia projektów kabin, 
które wykraczają ponad standardowe portfolio New 
Trendy. Wśród dostępnych rozwiązań jest m.in. dobór 

koloru i  struktury szyb. Poznaj www.konfiguratorkabin.pl oraz 
wszystkie możliwości, jakie oferuje. 

PersonaliZuj wymiary i ksZtałty
Jednym z flagowych rozwiązań w ramach usługi My Design jest 
możliwość indywidualnego dopasowania wymiarów oraz kształ-
tu produktów. Narzędzie www.konfiguratorkabin.pl pozwala 
przekształcać nie tylko wysokość i szerokość kabin, ale również 
ich układ konstrukcyjny. Usługa została wprowadzona z  myślą 
o  łazienkach, posiadających nietypowe rozwiązania architek-
toniczne. Można do nich zaliczyć m.in. asymetryczne wnęki, łą-
czenie strefy prysznicowej z kąpielową, jak również mocowanie 
szyby bezpośrednio do sufitu. 

wybierZ swój kolor i fakturę sZkła
Usługa MyDesign pozwala także personalizować kolor i fakturę 
szkła oraz jego grubość. Dzięki różnorodnym formom wykończe-
nia stanowią doskonały element aranżacyjny wnętrza. 
indywidualna konfiguracja produktów umożliwia m.in. wybór 
szyb o wysokim poziomie dyskrecji. Wśród nich znajdziemy lustro, 
szkło czarne oraz grafit. Na uwagę zasługuje także szyba satyno-
wa o matowym wykończeniu, jednolitym na całej powierzchni. 
Wśród dostępnych przeszkleń są także efektowne wzory or-
namentowe, MASTeR-SOFT® oraz Pixarena. Pierwsza posiada 
lekko pikowaną strukturę, nadającą niebanalne wykończenie 
w formie 3D. Druga wyróżnia się gęstym i delikatnie chropowa-
tym wykończeniem. 
Kolejna grupa wzorów, które w  ramach personalizacji propo-
nuje New Trendy, to wysoko transparentne szkło Opticlear 
oraz TiMeLeSS®. Na szczególną uwagę zasługuje drugie z nich.  
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www.newtrendy.pl
1. Szkło z efektem lustra, 2. Szkło czarne, 3. Szkło grafitowe, 4. Satyna,  
5. MASTeR-SOFT®, 6. Pixarena, 7. Opticlear i TiMeLeSS®

Zeskanuj kod i obejrzyj film 

TiMeLeSS® posiada uszlachetnienie trwale zabezpieczające szy-
bę przed matowieniem. Powłoka ochronna powstaje przez ma-
gnetronowe nanoszenie warstwy tlenków metali. Pod względem 
transparentności, na jeszcze wyższym poziomie plasuje się szkło 
Opticlear. Wzór jest pozbawiony zielonkawego odcienia, dzięki 
czemu nie zakłóca postrzegania barw. 

czAs nA KoLoR 
Personalizacja produktów New Trendy obejmuje także dobór 
kolorystyki detali. W standardowym portfolio marki znajdziemy 
modele w chromie oraz czerni. Swoją premierę miały również ko-
lekcje Avexa Gold ze złotymi detalami o wykończeniu szczotko-
wym oraz Avexa Gold Shine o połyskującej powierzchni. 
Oprócz detali, które występują w  ofercie standardowej, New 
Trendy proponuje wybór ich odpowiedników w kolorze białym 
oraz złotym. Na życzenie istnieje możliwość zamówienia ele-
mentów w dowolnym kolorze z palety RAL. Klient może również 
zmieniać wygląd produktu, przy zachowaniu jego standardo-
wych wymiarów. 
Marka mocno koncentruje się na rozwoju swojego standardowego 
portfolio, uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby klien-

ta. Takie podejście owocuje stałym 
rozwojem zarówno wzornictwa, jak 
i technologii produktów. 
Zeskanuj kod QR i poznaj wszyst-
kie możliwości, jakie uzyskasz 
dzięki konfiguratorowi kabin 
prysznicowych na wymiar. n

1. / 2. / 3. Detale czarne, białe, złote malowane metodą proszkową, 4. Detale 
złote z powłoką PVD o wykończeniu szczotkowanym, 5. Detale złote z po-
włoką PVD o wykończeniu w połysku, 6. Detale chromowane

1 2 3 4 5 6



F irma estile działa nieprzerwanie od 2000 roku. W pierw-
szych dwóch latach swojej działalności zajmowała się 
wyłącznie reprezentowaniem na polskim rynku hiszpań-

skich fabryk ceramicznych. Wśród marek, z którymi wtedy współ-
pracowała, znalazły się m.in. Alcalagras, ceramica Gaya, Azulejos 
Sanchis, czy Peronda. Nie wszystkim udało się przetrwać do dziś. 
Nie wpłynęło to jednak na funkcjonowanie firmy estile. 
- Kolejnym etapem działalności naszej firmy było stworzenie wła-
snego salonu płytek ceramicznych z  asortymentem bazującym 
na ścisłej współpracy z  producentami hiszpańskimi i  włoskimi 
– mówi Dariusz Piekarski, wspólnik w spółce estile.
Dziś estile może pochwalić się kooperacją z takimi markami hisz-
pańskimi, jak Fanal, Alcalagres, Natucer, Mykonos ceramika, Mu-
seum, Harmony, czy Peronda. Wśród partnerów firmy nie braku-
je także włoskich brandów, jak Lea, Gruppo ceramiche Ricchetti, 
Kerlite, czy cotto de este.

najlePsZe Płytki i łaZienki
W mieszczącym się w Piotrkowie Trybunalskim salonie estile zna-
leźć można niepowtarzalną ofertę hiszpańskich i włoskich płytek 
ceramicznych, a także pełny asortyment wyposażenia łazienkowe-
go. Na powierzchni 300  m2 zaaranżowanych zostało 18 boksów 
ekspozycyjnych z ofertą firmy. Każdy zaprojektowany przez pro-
jektantów współpracujących z estile. Uzupełnieniem tej oferty, jest 
oświetlenie i tapety włoskich oraz hiszpańskich marek.

estile  
– z nami urządziSz SWoją 

łazienkę

stylowe urZądZenie wnętrZ jest dZiś jednym 
Z Priorytetów każdego wykańCZająCego 

dom CZy miesZkanie. jeśli Zatem PosZukujesZ 
niePowtarZalnyCh Płytek CeramiCZnyCh, a także 
wyjątkowego wyPosażenia łaZienek, konieCZnie 

skorZystaj Z oferty firmy estile.
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Piotrkowski showroom firmy estile.



bezpiecznych dla zdrowia i przyrody barwników. coraz więcej pro-
ducentów płytek dba również o stosowanie innowacyjnych tech-
nologii produkcji, które ograniczają zużycie energii i emisję dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Płytki podlegają także recyklingowi. 
Wybierając je, można mieć pewność korzystania nie tylko z pro-
duktów funkcjonalnych i designerskich, ale również ekologicznych. 
Takie płytki w swojej ofercie posiada estile.

niEusTAnniE do PRzodu
Firma estile wciąż się rozwija. Ostatnie lata to stworzenie cen-
trum dystrybucji importowanych płytek ceramicznych i ukierun-
kowanie na klientów B2B. Ważnym elementem działalności firmy 
jest także łączenie sprzedaży bezpośredniej z internetową. 
- Nieustannie dążymy do naszego rozwoju wdrażając nowe i bar-
dzo aktualne produkty. Płytki wielkoformatowe, płytki tarasowe 
20  mm, stopnie schodowe –  to tylko kilka nowych rozwiązań 
w  projektowaniu wnętrz, które dostępne są w  naszej ofercie 
– mówi Dariusz Piekarski.
Firma chętnie szkoli współpracujących z nią projektantów i czyn-
nie uczestniczy w wielu wydarzeniach targowych o międzynaro-
dowym zasięgu, jak cersaie w Bolonii czy cevisama w Walencji. 
inspiracji chętnie poszukuje także podczas mediolańskich iSaloni. 
- Stawiamy na jakość obsługi naszych klientów i serwis. Wiemy, 
że dla kupujących kluczowym czynnikiem jest szybka realizacja 
zamówienia. Dlatego właśnie mamy świetnie zorganizowaną 
logistykę. Jeśli nie posiadamy wybranego towaru na stanie ma-
gazynowym, nasz klient oczekuje na niego maksymalnie 7-14 dni 
– dodaje Dariusz Piekarski. 
estile to najlepsze, markowe płytki i  łazienki. Przez ponad 20 
lat swojej działalności wciąż umacnia swoją rynkową pozycję. 
Wszystko po to, by swoim klientom zaproponować niepowta-
rzalne produkty i najwyższą jakość obsługi. n

Warto podkreślić, że z początkiem 2021 roku, estile stało się wy-
łącznym dystrybutorem brodzików łazienkowych marki Bosnor 
pochodzącej – nie inaczej –  z Półwyspu iberyjskiego (www.bo-
snor.pl). Powierzchnie prysznicowe Bosnor powstają w technolo-
gii solid surface. Dzięki niej stają się wyjątkowo trwałe i odporne 
na uszkodzenia, ale również charakteryzują się niepowtarzalnymi 
nadrukami i dają możliwość łatwej personalizacji produktu. 

ProekologiCZny wybór Z estile
Za co lubimy płytki ceramiczne? Za ogromną liczbę dostępnych 
wzorów, faktur, kolorów i formatów. Za to, że są bardzo uniwer-
salnym, trwałym i łatwym w pielęgnacji rodzajem okładziny, a przy 
tym odpornym na działanie różnych czynników zewnętrznych. Ale 
w estile coraz częściej podkreśla się, że płytki to wybór, który jest 
także wyrazem dbałości o środowisko. Do ich produkcji używa się 
bowiem organicznych surowców najwyższej jakości, a do dekoracji 
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www.estile.pl

Niepowtarzalne nadruki, trwałość i odporność na uszkodzenia – to cechy 
dostępnych w ofercie estile brodzików hiszpańskiej marki Bosnor.

W shoroomie estile klienci korzystać mogą z inspiracji łazienkowych stwo-
rzonych w 18 boksach ekspozycyjnych.

Ofertę estile w zakresie płytek ceramicznych i łazienki tworzą produkty 
z uznanych hiszpańskich i włoskich fabryk.



d zięki fuzji stylów i  funkcjonalności możemy dziś sami 
stworzyć miejsce, które będzie jedyne w swoim rodza-
ju. Salony łazienek Jeta w Poznaniu oferują wszystkie 

niezbędne produkty, które umożliwią zaprojektowanie łazienki 
od A do Z.
coraz częściej w naszych łazienkach gości zaawansowana tech-
nologia, której działanie możemy personalizować. W  liczbie 
nowości i  aktualnych trendów można się zgubić. Warto zatem 
skorzystać ze wsparcia specjalistów. Płytki ceramiczne, glazura 
do łazienki, armatura łazienkowa to tylko część produktów ofe-
rowanych przez salony łazienek Jeta. W każdym salonie znajdują 

się rozbudowane ekspozycje w  postaci boksów, które pozwolą 
na jeszcze lepszą wizualizację powstającej łazienki.
Firma Jeta jest związana z  branżą wyposażenia wnętrz już od 
30 lat. Ten czas pozwolił na ugruntowanie pozycji specjalisty od 
urządzania łazienek. efektem tej pracy jest 19 salonów łazienko-
wych działających pod szyldem Jeta, w tym trzy, które znajdują 
się w Poznaniu.

Pomożemy w doborZe 
Dziś można śmiało powiedzieć, że w Jeta znajduje się wszystko, 
co jest potrzebne do urządzenia łazienki, a  wybór z  pewnością 

łazienka W jeta Szyta na miarę

Pragniemy, aby nasZa łaZienka była PrZestrZenią, w której Po Całym dniu możemy się Zrelaksować 
i odPoCZąć. to już nie tylko miejsCe dbałośCi o higienę Ciała, ale PrZede wsZystkim Prywatna oaZa relaksu. 

sPosób myślenia o łaZienCe w Ciągu ostatniCh lat uległ Całkowitemu PrZeobrażeniu. łaZienka stała się 
równoPrawną CZęśCią domu, której estetyka Powinna być sPójna Z PoZostałymi PomiesZCZeniami.
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 ↑ Płytki Marmorea chevron marki Goetan



ułatwią profesjonalni doradcy handlowi firmy. Bogata oferta sa-
lonu łazienek Jeta obejmuje setki kolekcji płytek ceramicznych. 
Gres, terakota, mozaika, wielkoformatowe slaby –  to wszystko 
znajduje się na ekspozycji, która jest stale aktualizowana. Asorty-
ment uzupełniają armatura łazienkowa, ceramika sanitarna oraz 
chemia budowlana. Dla wszystkich klientów salonu dostępna 
jest także usługa projektowa. Architekci Jeta stworzą wyjątkowe, 
funkcjonalne i dopasowane do potrzeb wnętrze łazienkowe.

wyjątkowe Płytki łaZienkowe jeta
W  salonach Jeta dostępnych jest wiele kolekcji dedykowanych 
wyłącznie dla naszych Klientów. Jedną z nich jest kolekcja hisz-
pańskiej marki Goetan. Płytki te mają kształt jodełki, które na 
podłodze stworzą wyjątkowy wzór z  powodzeniem imitują-
cy drewno, marmur, czy cement. Płytka chevron o  formacie 
8x40 cm dostępna jest w czterech rodzajach wykończenia: An-
tique, Marmorea, Patagonia, Lake oraz aż 20 różnych twarzach, 
co umożliwi stworzenie praktycznie niepowtarzalnej kompozycji.

Kolejną ciekawą propozycją, dzięki której łazienka z  pewnością 
zyska na oryginalności, są płytki producenta ibero casainfinita 
również dostępne w salonach łazienek Jeta. Tutaj do wyboru jest 
kilkanaście kolekcji, które świetnie sprawdzą się w łazience, jak 
w innych pomieszczeniach, takich jak salon, jadalnia, przedpokój.

Zapraszamy do salonów łazienek Jeta, w  których doświadcze-
ni specjaliści pomogą wykreować niepowtarzalną, nowoczesną 
i komfortową łazienkę. n
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sAlONy jeTA 
W POZNANIu

salon łazienek w Poznaniu franowo
ul. szwedzka 10A, 61-302 Poznań
tel. 789 117 910, 789 117 912
Poniedziałek – sobota 10:00 – 21:00
Niedziele handlowe 10:00 – 18:00

salon łazienek w Poznaniu komorniki
ul. Poznańska 140, 62-052 komorniki
tel. 575 002 252
Poniedziałek – sobota 10:00 – 20:00
Niedziele handlowe 10:00 – 18:00

salon łazienek w Poznaniu Piątkowo
Al. solidarności 34, 61-696 Poznań
tel. 510 207 346
Poniedziałek – sobota 10:00 – 20:00
Niedziele handlowe 10:00 – 18:00

www.jeta.pl

 ↑ Kolekcja Patagonia chevron marki Goetan

Seria płytek Gravity Pearl marki ibero casainfinita



noWy ShoWroom  
łazienkapluS.pl

sklep łazienkaplus.pl, internetowy lider sprzedaży w branży wyposażenia łazienek, 
otworzył w styczniu br. swóJ nowy showroom w Jaryszkach pod poznaniem.
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n a 320 m2 powierzchni znajdziemy siedem no-
woczesnych stanowisk obsługi klienta oraz 
Strefę Architekta, w  której kupujący mogą 

skorzystać z bezpłatnej porady i zaprojektować swoją ła-
zienkę z ekspertem. To nieoceniona pomoc w przypadku 
osób, które nie do końca wiedzą, co sprawdzi się w ich 
łazience i na co zwrócić uwagę przy doborze armatury 
i ceramiki. Projektant będzie również pomocny w wery-
fikacji wizji i pomysłów klienta.

Niewątpliwą zaletą showroomu jest imponująca eks-
pozycja w  postaci wielu kompleksowo urządzonych 
boksów producenckich znanych i  cenionych marek, 
które zostały zaaranżowane z  produktów dostępnych 
w ofercie sklepu. To bez wątpienia świetna okazja, żeby 
zainspirować się przy projektowaniu swojego wnętrza, 
a przy okazji poznać ciekawe rozwiązania i nowoczesne 
systemy dostępne na rynku. 

Ponadto w showroomie znajdziemy szeroki wybór sta-
rannie wyselekcjonowanych produktów niezbędnych do 
urządzenia łazienki i kuchni: umywalek i  zlewozmywa-
ków,  misek Wc, pryszniców i wanien oraz baterii łazien-
kowych i  kuchennych. Niedawno sklep wprowadził do 
sprzedaży również płytki ceramiczne oraz podłogi i także 
te produkty można obejrzeć na miejscu.

Wygodną opcją jest niewątpliwie możliwość dokonania 
zakupu na miejscu z pomocą doświadczonego doradcy, 
a następnie, według preferencji, odbiór towarów z poło-
żonego nieopodal magazynu lub zamówienie dostawy 
do domu czy punktu odbioru. Biorąc pod uwagę fakt, 
że sklep internetowy Łazienkaplus.pl posiada w swojej 
ofercie   blisko 60 tys. produktów, co czyni go najwięk-
szym sklepem w tej kategorii w Polsce, jest w czym wy-
bierać. n
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→  BLisKo 60 tys. 
PRoduKTów 
dostęPnyCh 
w oferCie

→  320 m2 
PowiERzchni 
EKsPozYcYjnEj

→  7 nowoczEsnYch 
sTAnowisK 
obsługi

ZNAjDŹ NAs

Adres: ul. składowa 17, 62-023 żerniki k. Poznania
Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00  
oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00
Telefon: 61 899 55 37

www.lazienkaplus.pl



metoda W SzaleńStWie

żywe kolory, odważne rozwiązania i charakterystyczne detale to znaki 
rozpoznawcze proJektów realizowanych przez warszawską pracownię a+a. JeJ 
założycielki, agata ambrożewska i agata krzemińska, wielokrotnie udowodniły, 

że nie boJą się eksperymentować.
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ic dziwnego, że to właśnie twórcza odwaga 
pracowni A+A zachęciła inwestorkę, która 
była bardzo otwarta na pomysły architektek 
i  nie bała się wprowadzić do wnętrz odro-
biny fantazji. Patrząc na projekt tego ponad 

80-metrowego apartamentu, z całą pewnością możemy stwier-
dzić, że w tym szaleństwie jest metoda.
inwestorka skontaktowała się z Pracownią A+A już na etapie po-
szukiwania tego idealnego miejsca. Agata Ambrożewska i Aga-
ta Krzemińska towarzyszyły klientce podczas oglądania miesz-
kań,  a ostateczny wybór padł na czteropokojową przestrzeń 
w stanie deweloperskim na Sadybie. Ta decyzja może się wyda-
wać o tyle zaskakująca, że inwestorce zależało na przestronnym, 
otwartym wnętrzu. Aby to osiągnąć, architektki postanowiły 
zburzyć niektóre ściany i stworzyć rozkład pomieszczeń na nowo. 
Mieszkanie zostało podzielone na dwie strefy: dzienną, tę oficjal-
ną, która składa się z kuchni, jadalni oraz salonu, a także strefę 
bardziej prywatną, sypialnię z  garderobą. Przeszklona łazienka 
łączy obie te strefy.
W strefie dziennej dominują jasne, łagodne kolory, a  długie fi-
ranki nadają wnętrzu przytulnego charakteru. Zwraca uwagę 
niewielka liczba dodatków, które zostały dobrane  w przemy-
ślany sposób i perfekcyjnie dopełniają wnętrze – stojąca lampa 
wyróżnia się nie tylko swoim unikalnym kształtem, ale także 
miedzianym kolorem. ciekawą dekorację stanowi również czar-
ny grzejnik, który wyraźnie odznacza się na białej, pozbawionej 
innych dodatków ścianie. Nie sposób przegapić malinowej szafki, 
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 ↓ Aby nadać 
tej części 
domu bardziej 
prywatny 
charakter, 
zamontowana 
została zasłona.

 → Prosty układ 
sypialni spra-
wia, że możemy 
odkrywać ko-
lejne elementy, 
kolory i faktury.

 ← Łazienka 
została cała 
przeszklona, co 
daje spektaku-
larny efekt.



128

PROJeKT

której towarzyszą dodatki dobrane kolorystycznie – lampka, ob-
raz, a nawet książki. 
Łazienka została cała przeszklona, co daje spektakularny efekt. To 
duże pomieszczenie,  w którym wolnostojąca wanna i umywal-
ka już same w sobie tworzą oryginalną kompozycję. W łazience 
znalazły się jednak również malinowe elementy, które przełamują 
całość –  odejmują mu powagi, dodają pomieszczeniu pewnego 
„twistu”, jak powiedziała architektka. Okrągłe, różowe lustro, jest 
równocześnie dekoracją sypialni. Architektki Pracowni A+A zda-
wały sobie sprawę, że taka łazienka, choć efektowna, przy co-
dziennym użytkowaniu może się okazać nieco niepraktyczna. i na 
to znalazły sposób. Aby nadać tej części domu bardziej prywatny 
charakter, zamontowana została zasłona, która umożliwia zasło-
nięcie całej ściany, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Pokój kąpielowy stanowi w tym projekcie pewien łącznik – to coś, 
co spaja ze sobą strefę oficjalną oraz tę bardziej prywatną. Ma 
w sobie cechy, które znajdziemy w salonie – przestronność, pe-
wien minimalizm i niewymuszoną elegancję, ale za pomocą do-
datków wprowadzona została doza szaleństwa i niebanalności, 
które znajdą swoje przedłużenie w sypialni. 

Duża, przestronna sypialnia, jest miejscem dość nieoczywistym. 
Z  jednej strony widzimy, że wiele się tu dzieje: mamy bardzo 
charakterystyczną tapetę, przeszkloną ścianę prowadzącą do 
łazienki, malinowe lustro, lampę o  ciekawym kształcie, de-
korację w  postaci czarnego grzejnika (podobnie jak w  części 
dziennej), żółty fotel, jasny regał, ciemną szafkę nocną… Jednak 
mimo występowania tych wszystkich elementów, pomieszcze-
nie wcale nie jest przytłaczające ani przegadane. Bardzo prosty, 
czysty układ tej sypialni sprawia, że z rosnącym zachwytem mo-
żemy odkrywać kolejne elementy, kolory i faktury. Wnętrze jest 
bardzo kobiece i przytulne, w dużej mierze za sprawą użytych 
materiałów (weluru). Tuż przy sypialni znajduje się także gar-
deroba, do której zostało wstawione rozkładane łóżko – dzięki 
temu pomieszczenie bardzo szybko może zostać przerobione na 
sypialnię gościnną. 
Strefa dzienna i prywatna przenikają się w łazience, ale wszystkie 
te trzy elementy razem tworzą piękną, spójną całość. Architektki 
miały dużą swobodę podczas realizacji tego projektu,  a większy 
metraż dał im większe możliwości przy wprowadzaniu swoich 
oryginalnych pomysłów  w życie. n

Strefa dzienna to 
miejsce spotkań, ale też 
oddawania się swoim 
pasjom.
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 ← Wyspa 
kuchenna, po-
kryta spiekiem 
kwarcowym od 
włoskiej marki 
Laminam, który 
odwzorowuje 
rysunek mar-
muru.

 ↓ Okrągłe, 
różowe 
lustro, jest 
równocześnie 
dekoracją 
sypialni.

 ↓ Wnętrze 
sypialni 
jest bardzo 
kobiece 
i przytulne.

 ↑ Stół 
z sześcioma 
krzesłami 
zaprasza 
do tego, by 
przy nim 
usiąść i zjeść 
wspólny 
posiłek.

Projekt: Agata Krzemińska, Agata Ambrożewska, Pracownia A+A
Zdjęcia: PiON Studio

Prezentacja przygotowana w ramach projektu Archistory.pl



iga koperska i magdalena kwoczka z pracowni finchstudio zadbały o właściwe 
proporcJe wpływów tradycJi do wymagań nowoczesności, tak by we 

wrocławskim apartamentowcu zanurzonym w drzewach powstało piękne 
i komfortowe mieJsce do życia.
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petyczny koktajl w odcieniach zieleni z kroplą zło-
ta powstał wyłącznie z  naturalnych składników. 
Parkiety, meble oraz drzwi są drewniane. Złoci-
sty blask wniosły lampy, uchwyty i okucia z mo-
siądzu. W  przedpokoju, a  także obu łazienkach 

widzimy ręcznie robione kafle cementowe niczym ze stuletniej 
kamienicy. Modne sztukaterie na ścianach to szlachetne odlewy 
gipsowe, takie jak przed wiekami. 
inwestorzy ufali intuicji projektantek i byli otwarci na nietuzinko-
we rozwiązania. Oczekiwali przede wszystkim oparcia projektu 
na naturalnych materiałach. Takich, które są odporne i na upływ 
czasu, i na zmienność kapryśnych mód, bo pięknie się starzeją. 
Pod tym względem byli zdecydowani działać zupełnie bezkom-
promisowo, nie chcieli żadnych imitacji. Stąd we wnętrzu m. in. 
podłogi z drewna i z kafli cementowych, fornirowane meble, blat 
kuchenny z płomieniowanego granitu czy wykonane z mosiądzu 
uchwyty, nóżki meblowe oraz reling przy szafce łazienkowej.
– Wnętrza wydają się wyższe niż w rzeczywistości, stały się bar-
dziej przestronne. A ponieważ właścicielom mieszkania zależało 
na zachowaniu naturalnej faktury drewna, skrzydła i ościeżnice 
zostały pomalowane specjalną farbą Farrow&Ball, opartą na na-
turalnych składnikach. Dzięki temu ślizgające się po powierzchni 
światło ukazuje układ słojów – podkreśla iga Koperska.
Wyjątkowym elementem projektu są kasetonowe drzwi. choć 
zainspirowane stolarką sprzed stu i  więcej lat, otrzymały zmo-
dernizowaną formę – bez górnej opaski. Przełożyło się to na wy-
zwania realizacyjne. Już na etapie prac wyburzeniowych archi-
tektki musiały przewidzieć usunięcie nadproży oraz perfekcyjne 
wyrównanie sufitu. efekt był jednak wart tych wysiłków. 
Mieszkanie w  stanie deweloperskim od początku miało rzut 
zbieżny z oczekiwaniami pary inwestorów. Z uwagi na wykony-
wane zawody, każde z  nich musiało otrzymać własny gabinet. 
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 → W salonie nie 
ma telewizora. 
Kanapa zwraca 
się ku oknom 
z pięknym 
widokiem.

 ↓  Obłości rodem 
z relingu pojawiają 
się też w formach 
lamp, rozetach 
armatury, 
uchwytach mebli 
i w wykroju 
okrągłego lustra 
nad umywalką.
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Projekt wnętrza: iga 
Koperska, Magdalena 
Kwoczka, Finchstudio
Zdjęcia i stylizacja: 
Aleksandra Dermont

Prezentacja 
przygotowana w ramach 
projektu Archistory.pl

 ↓ Nowoczesny eklektyzm 
jest bardzo bliski 
zarówno inwestorom jak 
i projektantkom.

 ↑ Na tle elegancko płycinowanej ściany 
stanęło współczesne drewniane łóżko, 
nawiązujące wyraźnie do modernizmu 
lat 50. i 60. XX wieku.

 ↑ Na podłodze holu 
widzimy wzorzyste płytki 
end Gray Ocean marki 
Bisazza.



wych płyt drewnianych z  płytkami ceramicznymi (Delight cala-
catta Oro z wytwórni Lea ceramiche). A obłości rodem z  relingu 
pojawiają się też w formach lamp (zróżnicowanych, choć z jednej 
rodziny –  kolekcji Altea marki Astro Lighting), rozetach armatu-
ry (Spill Up marki Fima), uchwytach mebli (projekt Finchstudio) 
i oczywiście w wykroju wielkiego okrągłego lustra nad umywalką. 
Na podłodze zarówno dużej łazienki, jak i holu widzimy wzorzy-
ste płytki end Gray Ocean marki Bisazza, znakomity projekt Da-
vida Rockwella. To tradycyjne kafle cementowe, customizowane 
w oparciu o przewidzianą przez autora paletę barw. Od płytka-
rza wymagają wiele pietyzmu. Trzeba je zaimpregnować jeszcze 
przed rozpoczęciem prac, czyścić na bieżąco w trakcie układania, 
na koniec ponownie zaimpregnować gotową już posadzkę. Pew-
nej uwagi czy staranności wymagają także od użytkowników. 
– inwestorzy jednak cenią je za to, że pięknie się starzeją. Mogą 
ciemnieć lub wycierać się, ale mają swój charakter i walor wielu-
setletniej tradycji – mówi iga Koperska. n

W  tej roli występują dziś dwie małe sypialnie; jedna zamieniła 
się  w kameralne miejsce do pracy indywidualnej, druga tworzy 
przestrzeń do kilkuosobowych spotkań. Największa z  sypialń, 
sąsiadująca z dużą łazienką, zachowała pierwotną funkcję. Ory-
ginalny układ pomieszczeń pozostał więc prawie niezmieniony.
W lewej, pokrytej lustrami ścianie holu znajdują się ukryte drzwi 
(eclisse). Prowadzą do dużej łazienki, przeznaczonej wyłącznie 
do użytku gospodarzy. Usytuowana na wprost wejścia szafka 
z  umywalką zwraca uwagę starannie opracowanym, półokrą-
głym narożnikiem. To rozwiązanie pozwala zgrabnie zestawić 
bryłę mebla z sąsiadującą z nim wanną. Jest tu też walor funk-
cjonalny – znika ryzyko zranienia się o ostry narożnik przy wcho-
dzeniu pod prysznic. 
Piękny i  praktyczny reling obiegający szafkę wymagał ścisłej 
współpracy ślusarza ze stolarzem, by poręcz precyzyjnie odtwa-
rzała łuk blatu. i tu wysiłki przełożyły się na wysoką klasę finalnego 
efektu, podobnie jak dość skomplikowane licowanie kasetono-
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 ↑ Usytuowana na wprost wejścia do łazienki 
szafka z umywalką zwraca uwagę starannie 
opracowanym, półokrągłym narożnikiem.

 ↑ W większym gabinecie charakter 
wnętrza określa tapeta Jungle Land 
marki Rebel Walls.
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Biała armatura od marki 
Tres w połączeniu z płytką 
imitującą włoski marmur 
od casalgrande Padana 
mają dodać łazience głębi 
i lekkości.



nwestorzy Milena i Karol pragnęli dla swojej rodzi-
ny przytulnego i  przestrzennego domu, pełnego 
światła i  ciepła, w  eleganckich ramach stylistycz-
nych. Do współpracy zaprosili arch. Karolinę Rutkę-
-Głogocką. Ta współpraca zaowocowała spójnym, 

opartym na klasycznych formach i bryłach wyglądzie całego 
wnętrza. Udało się to uzyskać dzięki dużej ilości przeszkleń 
oraz drewna w  ciepłym, przytulny wybarwieniu. –  By po-
wstała istniejąca forma wnętrza, konieczne było postawienie 
nowych ścian i zbudowanie konstrukcji stropu. Przerobione 
zostały też wszystkie instalacje. Właściwie każdy fragment 
apartamentu został zaprojektowany od nowa, z przemyślaną 
funkcją –  opowiada architektka. –  Wszystko to sprawia, że 
projekt ten jest wyjątkowy –  dodaje. 
Jednym z motywów przewodnich wystroju wszystkich wnętrz 
są… industrialne okna i drzwi przesuwne. Okna konsekwent-
nie są w kolorze czarnym, a drzwi – białe. To właśnie one stały 

okno na 
WłaSny śWiat

dwupoziomowy apartament 
w centrum wrocławia stał się 

prywatną oazą dla czteroosoboweJ 
rodziny. urządzony z klasyczną 

elegancJą, stanowi ciekawe 
połączenie stylu kolonialnego 

z industrialnymi elementami. 
odnaJdziemy Je także w aranżacJi 

łazienek, które konsekwentnie wpisuJą 
się w stylistykę całego wnętrza, 

czego naJlepszym przykładem Jest 
wewnętrzne okno w JedneJ z nich.
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 ↑ Dwupoziomowy apartament 
w centrum Wrocławia 
urządzony jest z klasyczną 
elegancją.

 ← Szklane kule przy 
okrągłym lustrze marki 
Giera Design działają jak 
pryzmat, nadają wnętrzu 
dodatkowego, światła.



się także znaczącym elementem wystroju pokoju kąpielowego. 
–  Główną ozdobę łazienki stanowi loftowe okno w  czarnej ra-
mie, autorstwa lokalnego kowala – zdradza architektka. Znajduje 
się ono na centralnej, kamiennej ścianie przechodzącej do salonu 
i wychodzi wprost na drugą stronę apartamentu. W ten sposób 
zachowano trakt komunikacyjny z oknami i balkonami zewnętrz-
nymi, czyniąc z zamkniętej przestrzeni kąpielowej integralną część 
koncepcji wystroju całego wnętrza. Tę stylistyczną konsekwencję 
podkreśla także ten sam motyw kratki wykorzystany na podłodze 
w łazience oraz bezpośrednio z nią graniczącą garderobą, którą od-
dzielają szklane drzwi w białej ramie z prążkowanym, pionowym 
szkleniem. Płytki w  szkocką kratę uzupełnia mozaika w  ułożona 
w klasyczną francuską jodełkę oraz czarne, eleganckie dekory. Ła-
zienka stanowi dopełnienie strefy nocnej apartamentu i pozwala 
na relaks po długi dniu. Stąd tuż pod oknem zamontowano wannę 
w zabudowie, do której dobrano nowoczesne chromowane bate-
rie. industrialny charakter wnętrza przełamują klasyczne fronty 
szafki pod umywalkę oraz zabudowy strefy w.c. Utrzymane w ja-

snym, szarym kolorze i dyskretnym, matowym wykończeniu do-
dają łazience eleganckiego charakteru.
Tę klasyczną elegancję odnajdziemy także w  drugiej, mniejszej 
łazience z  prysznicem. Umiejscowiona na parterze, zachwyca 
prostotą i ponadczasową wytwornością. To zasługa lekkich form, 
uniwersalnej bieli oraz naturalnych materiałów, które podkreśla-
ją luksusowy charakter aranżacji. Główną role odgrywa tu biel. 
Biała armatura w  połączeniu z  płytką imitującą włoski marmur 
dodają niewielkiemu wnętrzu głębi i lekkości. Okrągłe lustro oraz 
szyba prysznicowa w białej ramie subtelnie nawiązują do moty-
wu loftowych drzwi. ceramika, w postaci umywalki nadblatowej 
i miski toaletowej, dodatkowo odbijają światło i potęgują efekt 
bieli. Wizerunek łazienki ociepla fornir w  orzechowym odcie-
niu, który zdobi stałe elementy zabudowy. Jasna kompozycja 
wzbogacona o  lustrzane elementy oraz efektowne oświetlenie 
sprawia, że niewielkich rozmiarów pomieszczenie nabiera blasku 
i przestrzeni. całość wnętrza tworzy nieformalny klimat wpisany 
w ramy klasycznej elegancji.n
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Projekt wnętrz: Karolina Rutka- 
-Głogocka , Pracownia Kwadraton
Zdjęcia: Magda Niciejewska

 ← Przestrzeń łazienki 
oddzielają szklane 
drzwi w białej ramie 
z prążkowanym, 
pionowym szkleniem.

 ↓ chromowane baterie, zarówno 
umywalkowa, jak i wannowa, 
pochodzą z oferty hiszpańskiej 
marki Tres. 
Płytki w kratkę z kolekcji Tailorart 
tartan light od Sant’ Agostino 
uzupełniają dekory Tubądzin 
z kolekcji Palazzo.

 ↑ Główną ozdobę łazienki 
stanowi loftowe, okno 
w czarnej ramie, autorstwa 
lokalnego kowala. 
Prostokątna wanna 
w zabudowie to model 
Loop & Friends z oferty 
marki Villeroy&Boch.

 → Dwupoziomowy apartament 
stanowi ciekawe połączenie 
stylu kolonialnego 
z industrialnymi elementami.



kontraSty na poddaSzu

nowa realizacJa yach – stumetrowe mieszkanie w gliwicach – wyróżnia się imponuJącą 
strzelistością lokalu, dbałością o każdy szczegół aranżacJi oraz wyborem 

Jakościowych elementów wyposażenia wnętrz.
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limatyczne poddasze w budynku z lat 50. w no-
woczesnym stylu opartym na klasycznym po-
łączeniu kolorystycznym –  tak pokrótce można 
opisać projekt prawie stumetrowego mieszkania 

w  Gliwicach. Dzięki naturalnym motywom mamy możliwość 
stworzenia ponadczasowego i jednocześnie przytulnego projek-
tu. W realizacji Yach odnajdziemy ich wiele. Są to, między innymi 
drewniane elementy konstrukcyjne w postaci jętek i słupów, bę-
dące spoiwem całego projektu. Kolejnym akcentem jest butelko-
wa zieleń uzupełniająca kącik jadalniany, strefę wypoczynkową 
oraz ścianę aneksu kuchennego.
Do darów przyrody nawiązuje także beton przewijający się w za-
projektowanej przez ArchiArt przestrzeni łazienkowej. W  tym 
miejscu należy wspomnieć o  źródle ciepła –  grzejniku Fortuna 
od Luxrad, będącego funkcjonalnym i dekoracyjnym dodatkiem 
grzewczym również w aranżacji przedpokoju. Łazienka to miej-
sce, w którym najbardziej odczuwamy kojącą moc natury. Znaj-
dziemy ją w  bambusowym blacie, pasującym do drewnianych 
elementów kabiny prysznicowej i  wśród dodatków. Ułożenie 
płytek ściennych w  nieśmiertelną jodełkę dodaje wnętrzu cha-
rakteru, który dopełnia klasyczne, okrągłe lustro. Oświetlenie nad 
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 ↑ Łazienka to miejsce, 
w którym najbar-
dziej odczuwamy 
kojącą moc natury.

 ← Grzejnik Fortuna od 
Luxrad jest funkcjonalnym 
i dekoracyjnym dodatkiem 
grzewczym.

 ↑ Ułożenie płytek ściennych w nieśmiertelną jodełkę dodaje wnętrzu 
charakteru.



wanną subtelnie uwydatnia piękno geometrycznych kształ-
tów poddasza i podkreśla jej drewnianą zabudowę. 
ciepło w łazience zapewnia także połączenie bieli z bam-
busem, co stwarza słoneczną oazę, w której relaks przy-
chodzi tuż po przekroczeniu progu. Surowość betonu 
rozświetlają ukryte baterie podtynkowe przy umywalce, 
wannie i prysznicu. 
W  każdej aranżacji znaczącą rolę odgrywają dodatki. Na 
tym poddaszu uwagę przyciągają elementy oświetlenio-
we. Nowoczesne żyrandole i dopasowane do nich kinkiety 
w  odcieniu złota doskonale korespondują z  kolorystyką 
dominującą w dekoracjach.
Przestrzeń sypialniana jest prawdziwym królestwem kojącej 
szarości. Modułowy zagłówek i miękkie tekstylia są dosko-
nałym tłem dla światła dziennego. Dodatki harmonizują sy-
pialnię z resztą realizacji YAcH.
– Aranżacja przestrzeni mieszkalnej na poddaszu była wyjąt-
kowo inspirującym wyzwaniem, nie tylko ze względu na ko-
nieczność zmiany sposobu użytkowania lokalu, ale również 
z uwagi na wysokie wymagania inwestora, które dotyczyły 
estetyki wykonania – mówi Rafał Jach, właściciel firmy Yach.
Jak widać nawet przestrzeń, która na pierwszy rzut oka 
może wydawać się trudna do zaaranżowania, może pobu-
dzić naszą kreatywność i sprawić, że nieużytkowe poddasze 
stanie się naszą wymarzoną aranżacją. n
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Projekt: Rafał Jach, 
Yach (całość),  
Karolina Mańdok, 
ArchiArt (łazienka)
Zdjęcia: anna 
Laskowska 
– Dekorialove

 ← Drewniane ele-
menty konstruk-
cyjne w postaci 
jętek i słupów są 
spoiwem całego 
projektu.

 ↓ Butelkowa 
zieleń uzupełnia 
kolorystykę 
wnętrza.
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dobry układ mieszkania Jest na wagę złota. ale w wielu przypadkach dopiero zmiana 
układu ścian Jest Jedynym sposobem na dopasowanie istnieJących pomieszczeń do 

własnych potrzeb. w tym mieszkaniu na warszawskieJ pradze proJektantki z wz studio 
sprawiły, że przestrzeń ponownie stała się funkcJonalna i estetyczna.

domoWa zamiana miejSc

przypadku tego projektu inwestorka zgłosiła 
się do Małgorzaty Liebhart i Ady Skwiry z pra-
cowni WZ Studio. Projekt tego 70-metrowego, 
warszawskiego mieszkania był sporym wy-
zwaniem. W  pierwotnym układzie tam, gdzie 

teraz znajduje się sypialnia, była kuchnia. Przestrzeń była zamiesz-
kała przez inwestorów od lat, jednak wraz z chęcią zmiany estetyki 

przestrzeni pojawiły się także zupełnie nowe potrzeby. Nowa prze-
strzeń miała spełniać inne funkcje niż wcześniej.
Projektantki z pracowni WZ Studio stanęły przed zadaniem stwo-
rzenia projektu dla rodziny 2+2. Do zaaranżowania była kuchnia 
z salonem, strefa wejściowa, sypialnia oraz łazienki. Pewnym uła-
twieniem było to, że inwestorka miała jasno sprecyzowane ocze-
kiwania: jest to osoba, która uwielbia wnętrza z  klimatem. Miało 

W
 ↑ Aranżując to wnętrze projektanci kierowali się inspiracjami inwestorki, która bardzo lubi drewno i ciepłe odzienie kolorów.
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być elegancko, a użyte materiały i kolory – ciepłe. Właśnie dlatego 
znajdziemy tutaj zestawione delikatne beże z ciepłymi szarościami.
W projekcie znajdziemy również połączenie sztukaterii, atrapy ko-
minka i mebli stylizowanych na lata 50. Projektantki z pracowni WZ 
Studio postanowiły także eksperymentować z mocniejszymi kolora-
mi np. w sypialni ciemna zieleń, jest zestawiona z pastelowymi sza-
fami, a przy wejściu mamy grafitową ścianę, które eksponuje białe, 
stylizowane drzwi.
Znajdziemy tu zarówno meble drewniane oraz z  MDF-u. A  we 
wnętrzu drewniana jest również podłoga. Postawiono na dąb 
klasyczny w postaci litego, lakierowanego parkietu. Projektanci 
kierowali się inspiracjami inwestorki, która bardzo lubi drewno 
i ciepłe odzienie kolorów. 
ciekawym rozwiązaniem w projekcie są suwane drzwi do łazienki.
- chcieliśmy zrobić coś innego, a nie kolejne drzwi takie same jak 
reszta. Takie drzwi przełamują styl, dodają ciepła i klimatu, ponie-
waż są drewniane. Suwane drzwi wynikają z małej przestrzeni, 
po prostu zajmują mniej miejsca. Tego typu drzwi są nietypowe 
jak na takie wnętrze i właśnie o taki efekt nam chodziło – zauwa-
ża Ada Skwira.
Na dodatek proste, drewniane skrzydło umiejscowione na metalo-
wej ramie świetnie wpasowuje się w retro-klimat całej przestrzeni. 
Drewniane akcenty ze stolarki powtarzają się potem w łazienkowej 
szafce, dodatkach w postaci stołeczka czy półki. 

cała przestrzeń kąpielowa przy sypialni gospodarzy jest urządzo-
na ze smakiem i stosowną do natury całego mieszkania wizualną 
oszczędnością. Płytki ceramiczne dobrano tak, by przypominały po-
malowana na biało ceglaną ścianę – dzięki temu klimat kamienicy 
udało się wprowadzić nawet do strefy prysznicowej. Kilka punktów 
świetlnych wystarcza, by zapewnić wnętrzu odpowiedni klimat 
i nastrój. W niedużej łazience nie było miejsca na bidet, dlatego za-
miast tego tuż obok toalety zamontowano rączkę natryskową z bi-
dettą. To dodało dodatkowy aspekt higieny do całej aranżacji.
Zaprojektowanie tego wnętrza było dla architektów nie lada wy-
zwaniem. Zaistniała konieczność wyburzenia ścian czy położenia 
nowej instalacji. Jednak największym wyzwaniem było zmniejszenie 
ogromnego korytarza i zrobienie funkcjonalnej przestrzeni.
- W poprzednim układzie funkcji proporcje wnętrz były absolutnie 
zaburzone. Tutaj kuchnia jest zarówno w salonie, jak i w korytarzu. 
To dość nietypowe rozwiązanie, ale jedyne słuszne, które spełnia-
ło nasze założenia projektowe. instalacje zarówno elektryczne, jak 
i wodno-kanalizacyjne zostały kompletnie zmienione. Wyzwaniem 
było również zrobienie prysznica ze spadkiem liniowym, tak aby 
działał sprawnie, ale udało się. cały układ został zmieniony – ściany 
wyburzone i stawiane nowe – mówi Małgorzata Liebhart.
Finalnie udało się rozwiązać wszystkie przeciwności, czego efektem 
jest wnętrze, które spełnia wszystkie oczekiwania klientów. Jednym 
słowem jest przytulnie i rodzinnie. n



Projekt: Małgorzata 
Liebhart, Ada Skwira, 
WZ Studio 
Zdjęcia: Artur Jarosz/
Trzykropy

 ↑ ciekawym 
rozwiązaniem 
w projekcie są 
suwane drzwi do 
łazienki.

 ↓ W niedużej 
łazience nie 
było miejsca na 
bidet, dlatego 
zamiast tego 
tuż obok toalety 
zamontowano 
rączkę natryskową 
z bidettą.  
Płytki ceramiczne 
dobrano tak, by 
przypominały 
pomalowana 
ceglaną ścianę.

 → W tym mieszkaniu 
wykorzystany jest 
każdy centymetr. 
część kuchenna 
podzielona na 
dwie strefy ciągnie 
się przez część 
korytarza.

 ← W projekcie 
znajdziemy 
połączenie 
sztukaterii, atrapy 
kominka i mebli 
stylizowanych na 
lata 50.
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PARTNeRZY

PaRtneRzy WyDania

WSPaRCie MeRytoRyCzne

ul. Radomska 49 B
27-200 Starachowice

www.cerrad.com

ul. Grabskiego 3
75-209 Koszalin

www.invena.pl

ul. Żeromskiego 32
82-400 Sztumskie Pole

www.elitameble.pl

ul. Zakopiańska 72
30-418 Kraków

www.kfa.pl

ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice

www.roca.pl

ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina

www.ferro.pl

ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo
62-070 Dopiewo

www.marmite.eu

cedrowice Parcela 11
95-035 Ozorków

www.tubadzin.pl

ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa

www.hansgrohe.pl

ul. Ujezdzka 23
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

www.paradyz.com





Armatura elektroniczna BLACK BINOPTIC, w chromowanej, 
czarnej, matowej wersji, wprowadza się do nowych miejsc, 
gdzie przebywają ludzie.

Niczego nie brakuje tej koncentracji technologii:

 Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią,  
 spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
 90% oszczędności wody i energii
 Specjalistyczna konstrukcja do budynków  

 użyteczności publicznej

PIĘKNO I UŻYTECZNOŚĆ NIGDY NIE SZŁY 
TAK DOBRZE W PARZE!


