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Prowadzimy jedną z największych polskich pra-
cowni projektowych, działającą na rynku krajowym 
i zagranicznym. Jesteśmy członkiem i partnerem 
międzynarodowych stowarzyszeń branżowych. Ze-
spół naszej pracowni tworzą projektanci i architekci 
wnętrz oraz specjaliści w zakresie obsługi inwestycji 
posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
gwarantujące skuteczność w działaniu. Na swo-
im koncie mamy setki zrealizowanych projektów 
i wyróżnienia w krajowych i zagranicznych konkur-
sach projektowych. Cyklicznie podnosimy nasze 
kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i im-
prezach targowych w kraju i za granicą. Łączymy 
profesjonalizm, rzetelność i rozsądek z dbałością 
o jakość i funkcjonalność proponowanych rozwią-
zań. Na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję 
naszych klientów, dopasowując prezentowane po-
mysły projektowe do ich wytycznych i oczekiwań. 
Naszym celem jest świadome tworzenie przyjaznej 
przestrzeni. 

łamigłówka 
Mała

Czy trudne jest 
urządzenie małej łazienki? 
Co znaczy, że wnętrze jest 
dizajnerskie? Jak powinny 
wyglądać łazienkowe 
wnętrza XXI wieku? 
Na pytania Artura Golaka 
odpowiadają Monika 
i Adam Bronikowscy 
właściciele pracowni 
HOLA Design. 

W garderobie Elfa Décor zastosowano półki ażurowe, 
półki pełne drewniane, a także kosze i wieszaki wysuwne 
w ozdobnych drewnianych ramach. Wolno stojąca wyspa 
umożliwia pełne wykorzystanie dużych przestrzeni jako 

dodatkowego miejsca na przechowywanie odzieży, 
dodatków czy kosmetyków.

ELFA.PL

Jeśli jedno z Was jest miłośnikiem 
szybkich pryszniców, a drugie długich, 
aromatycznych kąpieli, wybierzcie 
wannę z parawanem prysznicowym. 
W ofercie firmy Ravak znajdziecie 
modele przesuwne, składane lub 
wahadłowe. 

RAVAK.PL
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Nawet w niewielkich pomieszczeniach można 
bawić się fakturą czy formą. W tej realizacji 

autorstwa HOLA Design uwagę zwracają wolno 
stojące umywalki, wysokie sięgające sufitu 

lustra i wyraźna trójwymiarowa faktura ściany. 

HOLA‑DESIGN.PL

  

 ?Dizajnerska łazienka – co właściwie kryje się 

pod tą nazwą? 

To określenie potoczne i dosyć ogólne. Sam 
ten przymiotnik narzuca skojarzenia z wzor-
nictwem odlotowym i niesztampowym, wręcz 
kontrowersyjnym, ale też z intensywnymi ko-
lorami i  wyjątkowymi wnętrzarskimi fajer-
werkami. A przecież „dizajnerski” to w bez-
pośrednim znaczeniu dobrze zaprojektowany, 
czyli od  strony funkcjonalnej i  estetycznej 
spójny, konsekwentny, wyróżniający się do-
pracowanym detalem i niepowtarzalnym kon-
ceptem, kreujący trendy. Zatem dobry dizajn 
to najczęściej perfekcyjnie przemyślane roz-
wiązania, które realnie ułatwiają nam życie, 
a nie krzyczą wyglądem. W taki właśnie di-
zajn wierzymy jako pracownia. Wolimy my-
śleć o  łazienkach jako o  pomieszczeniach 
perfekcyjnie funkcjonalnych, ale w których 
przebywanie ma  też stanowić przyjemność 
dla zmysłów. Łazienka jest przecież – obok 
sypialni – najintymniejszym miejscem w każ-
dym domu.

 ?Mała powierzchnia łazienki jest ograniczeniem, 

czy raczej wyzwaniem dla architekta?

Wszystko zależy od tego, czy mówimy o jedy-
nej łazience w domu, czy o małych łazienkach 
dodatkowych – przeznaczonych dla gości lub 
mieszczących się przy pokojach dzieci. Jeśli 
urządzamy jedyną łazienkę w  domu, która 
dodatkowo ma mały metraż, możemy mówić 
zarazem i o ograniczeniu, i wyzwaniu. Jest 
to ograniczenie, ponieważ w takiej łazience 
architekt nie może wykorzystać części mod-
nych łazienkowych rozwiązań, np. wolno sto-
jącej wanny. Ale również wyzwanie – prawdzi-
wa łamigłówka, polegająca na odpowiednim 
rozplanowaniu funkcji w  tym pomieszcze-
niu, aby było ono jak najużyteczniejsze dla 
domowników. Kolejny krok to  ubranie go 
w możliwie najatrakcyjniejsze materiały wy-
kończeniowe i elementy wyposażenia. 

 ?Z jakimi problemami najczęściej spotykamy się 

podczas urządzania małej łazienki? 

Jednym z największych dylematów od strony 
funkcji jest wybór pomiędzy wanną a prysz-
nicem. Problemów jest jeszcze więcej, jeśli 
łazienka ma pełnić funkcję pralni – wówczas 
pojawia się bowiem kwestia zgrabnego ukry-
cia w niej pralki. Wyzwaniem często jest wy-
bór kolorystyki ścian i wyposażenia tak, aby 
całość nie była przytłaczająca. Trzeba też sta-
rannie rozplanować oświetlenie małej łazien-
ki, aby sprawdzało się w zależności od róż-
nych potrzeb – raz dokładnie oświetlając 
twarz podczas robienia makijażu, innym ra-
zem zaś stanowiąc tło dla relaksującej kąpieli. 

  

 ?A co jeżeli łazienka jest nie tylko mała, ale też 

nieregularne, bo znajduje się na poddaszu?

W takiej sytuacji trzeba zrobić wszystko, aby 
te  mankamenty przekuć w  sukces. Niech 
nieregularności i słabości wnętrza staną się 
inspiracją do ciekawych rozwiązań – wygo-
spodarowania dodatkowych miejsc na prze-
chowywanie, zaaranżowania niestandar-
dowych półek dekoracyjnych, zastosowania 
nieoczywistych materiałów wykończenio-
wych. Naszym sprzymierzeńcem w  takich 
wnętrzach mogą się okazać lustrzane tafle, 
których wykorzystanie przyczynia się do two-
rzenia złudzeń optycznych. Z całą pewnością 
projektowanie „trudnej” łazienki powinno się 
odbywać przy wsparciu architekta, gdyż sa-
modzielne eksperymentowanie na tak grzą-
skim gruncie może mieć opłakane skutki. 

 ?Na ile aranżacja łazienki na małej powierzch-

ni zmusza architekta do kompromisów między 

funkcją a estetyką? 

Dostępne dziś technologie i rozwiązania two-
rzone specjalnie z myślą o małych łazienkach 
pozwalają nieco ograniczyć te kompromisy. 
Nie ma  się co  jednak oszukiwać – na  nie-
wielkim metrażu można zrobić mniej niż 
na dużej powierzchni. Mamy z tym do czy-
nienia projektując dla naszych klientów ła-
zienki gościnne czy dziecięce. Tu  liczy się 
przede wszystkim mądre zaspokojenie pod-
stawowych funkcji pomieszczenia. Do takiej 
małej łazienki nie wstawimy choćby fotela, 
co może mieć miejsce w obszernym pokoju 
kąpielowym. Wciąż możemy jednak uczynić 
z niej perełkę, w której z radością będzie się 
chciało spędzać czas. 

 ?Czy aranżując małą łazienkę jesteśmy skazani 

na styl minimalistyczny?

Mała łazienka niekoniecznie musi być biała 
i wyposażona w meble koloru jasnego dębu. 
Może być klimatycznym pomieszczeniem nie-
mal w każdym stylu. Warto pokusić się w niej 
o stylową mozaikę czy tapetę, armaturę w od-
cieniu złota lub mosiądzu albo ciemne dodat-
ki. Należy to jednak zrobić z umiarem i głębo-
ko zastanowić się, czy tak wyrazista aranżacja 
szybko się nam nie znudzi. Nie bez powodu 
wiele osób stara się wybrać możliwie neutral-
ną stylistykę – okazuje się ona bowiem najbar-
dziej ponadczasowa. 

Dzięki jednolitym, białym powierzchniom ścian 
i umiejętnie rozmieszczonym lustrom pomieszczenie 
małej łazienki wydaje się optycznie większe i wyższe niż 
jest w rzeczywistości. 

HOLA‑DESIGN.PL
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 ?W jaki sposób pogodzić aktualne trendy w projektowaniu łazienek 

z chęcią stworzenia wnętrza nietypowego?

Każde dobrze zaprojektowane wnętrze powinno zawierać rys in-
dywidualizmu. Musi być dopasowane do jego najczęstszych użyt-
kowników, realizować ich marzenia o idealnej łazience. Ślepe po-
dążanie za trendami, nieuwzględniające indywidualnych preferencji 
mieszkańców, nigdy nie wychodzi dobrze. Są przy tym oczywiście 
elementy wyjątkowo popularne w danym momencie. Obecnie są 
to okładziny ścienne w dużych formatach, dekoracyjne oświetlenie 
czy ozdobna armatura. 

 ?Łazienka to królestwo kobiet, a one zazwyczaj lubią bibeloty i kobiece 

dodatki. Czy w małej łazience jest na nie miejsce?

W małej łazience koniecznie musi się na nie znaleźć miejsce. Po-
winno być jednak dalekie od ludzkiego oka. Aby stworzyć w małej 
łazience wrażenie pożądanego ładu, należy na takie drobiazgi prze-
widzieć specjalne zamykane półki czy szuflady. Możemy pozosta-
wić na widoku dekoracyjne świece czy jeden stojak na biżuterię, ale 
w tym przypadku sprawdza się zasada „less is more”. 

 ?Jednak dużą sztuką jest usunięcie części przedmiotów z zasięgu wzro-

ku w taki sposób, by pozostały na wyciągnięcie dłoni...

Rzeczywiście, pewnym wyzwaniem jest takie funkcjonalne rozpla-
nowanie łazienki, aby powierzchnia schowków była duża, a jedno-
cześnie, aby nie były one widoczne i nie zagracały wnętrza. Kluczem 
do sukcesu jest wpisanie ich w estetyczną całość. Najlepiej jest osią-
gnąć to tworząc zabudowę mebli na wymiar. Wówczas możemy do-
stosować każdy element wyposażenia do naszych indywidualnych 
potrzeb. 

Jeśli umywalkę postawimy 
na zawieszonym 

na ścianie blacie, nie 
zajmie dużo miejsca. 

Lustro zakrywające 
większą część ściany 
i odbijający się w nim 
pejzaż wciągają w grę 

iluzji, zwielokrotniającą 
wyposażenie i przestrzeń 

łazienki.

HOLA‑DESIGN.PL

W ofercie firmy Radaway 
znajdziemy wiele 
ciekawych rozwiązań 
do niestandardowych 
łazienek – na przykład 
drzwi prysznicowe DWS 
z serii Eos z możliwością 
dostosowania 
do przestrzeni pod 
skosami.

RADAWAY.PL

Nawet w małej łazience jest miejsce na odrobinę 
szaleństwa, zwłaszcza jeżeli mamy do dyspozycji 
umywalkę o niepowtarzalnym kształcie. 

HOLA‑DESIGN.PL
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ne i jesteśmy fanami gadżetów, korzystajmy 
z nich. Warto pamiętać, że to właśnie one czę-
sto podnoszą komfort życia ludziom starszym 
czy niepełnosprawnym. W naszym odczuciu, 
dobry architekt chętnie się z takimi nowator-
skimi rozwiązaniami zapoznaje i  jeśli taka 
jest wola klienta – odpowiednio wykorzystu-
je je w projekcie.

 ?Jak powinna wyglądać łazienka XXI wieku? 

Łazienka przyszłości to  teoretycznie taka, 
gdzie wszystko jest samoobsługowe, dotyko-
we, zautomatyzowane. Nie ma co jednak po-
padać w obłęd i ślepo podążać za wszystkimi 
nowinkami. Wszystko zależne jest od potrzeb 
mieszkańców i właśnie do nich powinno być 
dostosowane.

 ?Czy z nowoczesnością w łazience można prze-

sadzić?

Wydaje się, że nie można, że wszystkie nowo-
czesne rozwiązania mogą mieć swój sens i cel. 
Jeśli jednak po jakimś okresie użytkowania 
łazienki dochodzimy do wniosku, że z nich 
nie korzystamy, albo wręcz, że nam przeszka-
dzają – kolejną łazienkę aranżujmy w bardziej 
konserwatywny, tradycyjny sposób.  lll

Nawet w małej łazience 
nie musimy rezygnować 
z komfortu. Kąpiel 
uprzyjemni na przykład 
deszczownia Begonia 
marki Deante, która 
dodatkowo wyposażona 
jest w głowicę 
termostatyczną 
z ogranicznikiem 
temperatury do 38°C 
– pomaga oszczędzać 
wodę i chroni przed 
nieumyślnym otwarciem 
gorącego strumienia.

DEANTE.PL

Aranżując współczesne 
wnętrza coraz częściej 

inspirujemy się 
przeszłością. Surowa, 

lakierowana biel płytek 
ściennych z widocznymi 

przetarciami daje 
poczucie przestrzeni 

i swobody oraz tworzy 
ciekawy, odważny 
kontrast z surową 

podłogą a’la drewno. 
Na zdjęciu: kolekcja 

Antico/Arke Ceramiki 
Paradyż. 

PARADYZ.COM

Intrygujący 
kontrast czerni 

i bieli w małej 
gościnnej 

łazience 
to doskonały 

pomysł! W takiej 
aranżącji 

niezbędna 
okazuje się 

seria KLUDI 
ZENTA w wersji 

białej lub 
czarnej. 

KLUDI.COM

  

 ?W rezydencjach z reguły jest miejsce na więcej niż jedną 

łazienkę. Czym możemy zaskoczyć gości w przeznaczonej 

dla nich, gościnnej toalecie? 

Z  naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że 
ta przestrzeń to często miejsce spełniania najodważ-
niejszych wizji właścicieli, gdzie pozwalają oni na reali-
zację nawet najbardziej szalonych pomysłów własnych 
lub architekta. Element zaskoczenia gości jest więc gwa-
rantowany. Często mamy raczej obawy w drugą stronę 
– staramy się nie dopuścić do sytuacji, w której te po-
mieszczenia są oderwane stylistycznie od reszty domu 
i kompletnie niespójne z projektem całego wnętrza. Ra-
dzimy zatem, by efekt puszczania wodzy fantazji nie stał 
się odmienną wnętrzarską krainą, która zepsuje dobre 
wrażenie z reszty projektu. Zaskakującym rozwiąza-
niem jest natomiast m.in. lustrzana komnata z podświe-
tleniami czy szklana podłoga z wodą pod spodem. 

 ?Nowoczesne technologie „prawa obywatelskie” w łazien-

kach nabyły już dawno. Przyciski bezdotykowe, oświetle-

nie sterowane cyfrowo, toalety myjące to coraz częściej 

spotykane udogodnienia. To rzeczywiste potrzeby, czy 

raczej nieuzasadniony pęd ku nowoczesności? 

Obserwujemy, że często to inwestycja, z której potem 
nie korzystamy. Przyznajemy jednocześnie, że automa-
tyka raz a dobrze wysterowana daje komfort użytko-
wania. Zatem jeśli stać nas na nowinki technologicz-

Czy wnęki 
na łazienkowe 

akcesoria i kosmetyki 
zdadzą w małej 

łazience egzamin? 
Tak, tym bardziej 

kiedy będą 
podświetlone! 

Dla oszczędności 
miejsca warto też 

postawić na meble 
i ceramikę w wersji 

podwieszanej. 

TECE.PL
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