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projektów wnętrz
pięknych, oryginalnych, funkcjonalnych

Nowoczesna strefa zlewozmywaka

polecane akcesoria oraz rozwiązania

projekt ciekawe rozwiązania

Neutralne tło

W łazience dla
dwojga - dwie
umywalki z kolekcji
„Coctail” marki
Koło. Fronty
i korpus szafki
podumywalkowej
wykonane z białego,
lakierowanego
MDF-u; blat i spód
szafki - dla
kontrastu - są
w fornirze dębowym.

Pod
diamentami
PROSTA, KLASYCZNA BAZA - ZŁAMANA BIEL
I SZAROŚĆ. DO TEGO KILKA STRATEGICZNYCH
ELEMENTÓW, TAKICH JAK BIŻUTERYJNE LAMPY
Z METAKRYLOWYCH KUL PRZYPOMINAJĄCYCH
DIAMENTY ORAZ CERAMIKA O WYJĄTKOWYM DESIGNIE.
OTO RECEPTA NA PONADCZASOWE WNĘTRZE STYLOWE, ALE POZA MODĄ.
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projekt ciekawe rozwiązania

NADAJĄCA TON WNĘTRZU KOLORYSTYKA jest
charakterystyczna dla całego mieszkania. Zestawienie złamanej (a więc ciepłej) bieli z grafitem
to idealne tło do wyeksponowania elementów
wystroju, które przyciągają uwagę wyjątkowym
designem; starannie dobranych, aby mogły funkcjonować przez lata. Zaprojektowana zgodnie z tą
zasadą łazienka skutecznie opiera się przemijającej
modzie. Ścienne i podłogowe okładziny tworzy
prosta a zarazem subtelna kompozycja jasnych
płytek kamiennych oraz szarych płytek gresowych
w dużym formacie (60x60 cm). Naturalna uroda
wapienia w połączeniu z delikatnie pofalowaną
powierzchnią gresu (typu lappato) tworzy oryginalne tło i doskonałą bazę do dalszej aranżacji.

W łazience przy sypialni, z której na co dzień korzystają dwie osoby, umieszczono parę umywalek
o nowoczesnym, geometrycznym kształcie z delikatnym wyobleniem. W połączeniu z klasycznymi
bateriami „Axor Starck” (proj. Philippe Starck)
tworzą uniwersalną, minimalistyczną całość. Visà-vis umywalek znajduje się pisuar oraz sedes.
Wyjątkowe, nieco ekscentryczne kształty ceramiki
z kolekcji „Il Bagno Alessi One” firmy Laufen
(proj. Stefano Giovannoni) przyciągają uwagę.
Miękkie, lekko przerysowane kontury nadają sanitariatom niezwykle elegancki wygląd, co sprawia,
że pisuar - rzadko pojawiający się w prywatnych
toaletach - nie zakłóca intymnego charakteru łazienki dla dwojga.

Elegancki i ponadczasowy
charakter wnętrza to efekt
starannego doboru wyposażenia, a wyjątkowe lampy
„Caboche” - sztandarowy
produkt marki Foscarini –
wnoszą delikatny powiew
stylu glamour.
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projekt ciekawe rozwiązania

W łazience zastosowano dwa rodzaje pytek: w kolorze złamanej bieli z wapienia „Antalya Cream” oraz gresowe w odcieniu szarym z kolekcji „Silex” (NovaBell). W głębi pomieszczenia obszerna kabina walk-in - strefę kąpielową akcentuje
linia świetlna w podłodze.
WC oraz pisuar wybrano z kolekcji „Il Bagno Alessi One” Laufen. Po obu stronach sanitariatów znajdują się szafy wnękowe z białymi frontami, natomiast widoczne fragmenty boków wykończono dębowym fornirem.
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projekt ciekawe rozwiązania
Obszerna kabina prysznicowa typu walk-in
umieszczona została nieco powyżej poziomu posadzki. Szklana tafla, pozbawiona profili i okuć,
tworzy lekką, ażurową przegrodę. Ciekawym elementem łazienki są niemal niewidoczne, za to
niezwykle pojemne szafy. Ich znaczna głębokość
(pozwalająca umieścić w jednej z nich pralkę)
została ukryta w ścianie. Wysunięty fragment
ściany mebli wykończono dębowym fornirem
w miodowym odcieniu, który dyskretnie ociepla
wnętrze. Idealnym dopełnieniem całości są dekoracyjne lampy „Caboche” Foscarini (proj. Patricia
Urquiola i Eliana Gerotto), których wyjątkową
urodę powiela lustrzane odbicie.
TEKST: ANNA USAKIEWICZ ■ ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ
AUTORZY PROJEKTU: MONIKA BRONIKOWSKA, ADAM BRONIKOWSKI;
HOLA DESIGN
POWIERZCHNIA: OK. 8 M2

reklama

Zgrany duet: bateria umywalkowa „Axor Starck”
(prod. Hansgrohe) w zestawieniu z kwadratową umywalką nablatową tworzą nowoczesną, a zarazem uniwersalną całość.
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