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Luksusowa łazienka 
według Dominiki Rostockiej

WYBIERAMY MEBLE, 
AKCESORIA, 
WYPOSAŻENIE

• JADALNIA W OGRODZIE 
• SPOSÓB NA OWOCE • WAKACYJNE MENU

mamkuchnie.pl • lazienka.pl
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OGRZEJ  mnie
W TOWARZYSTWIE 
DĘBOWYCH FORNIRÓW 
MINIMALISTYCZNA 
KOMPOZYCJA CZERNI, 
BIELI I SZAROŚCI WCALE 
NIE WYDAJE SIĘ CHŁODNA. 
PRZYJEMNE CIEPŁO TO NIE 
TYLKO EFEKT WIZUALNY – 
BOSE STOPY CUDOWNIE 
OGRZEWA PODŁOGA. 

Drewniane  forniry, 
subtelnie wplecione 

 
STREFY SANITARNEJ, OCIEPLAJĄ 

NOWOCZESNY, MINIMALISTYCZNY 
WIZERUNEK ŁAZIENKI.

O kazuje się, że chłód achromatycz-
nych barw i  nowoczesnych mate-
riałów bywa pozorny, a  minimalizm 

można z powodzeniem udomowić. Nowocze-
sna łazienka zaprojektowana dla młodej, ener-
gicznej pani domu doskonale odpowiada na 
potrzeby właścicielki. Jest modna i praktyczna. 
Urządzona przy sypialni, znajduje się w prywat-
nej części przestronnego apartamentu. Dlate-
go można było sobie pozwolić na oddzielenie 
pomieszczenia szklanymi, rozsuwanymi drzwia-
mi, które dodatkowo podkreślają nowoczesny 
charakter aranżacji. Grafitowe szkło dyskretnie 
zdradza kontury geometrycznych form wyposa-
żenia, które kreślą styl wnętrza. 

Już od progu emanuje na wskroś nowo-
czesny klimat, budowany przez szarości, biel 
i czerń, matowe płytki ceramiczne, satynowy 
tynk dekoracyjny oraz błyszczące tafle szkła. 
Jednak minimalistyczny chłód to tylko pierw-
sze wrażenie – skutecznie chroni przed nim cie-
pła podłoga z  ogrzewaniem zamontowanym 
pod okładziną ceramiczną. Natomiast w kon-
tekście wizualnym efektowne ocieplenie gwa-
rantuje dodatek drewna. Elementy z dekorem 
jasnego dębu podporządkowały się regułom 
geometrycznym, przyjmując postać gładkich 
frontów oraz prostokątnych otwartych półek 
osadzonych we wnękach. Wszystkie elemen-
ty zabudowy i wyposażenia w strefie sanitarnej 
tworzą spójną kompozycję opartą na prostych 
liniach oraz wyraźnie zarysowanych krawę-
dziach, zapewniając wnętrzu modny, nowo-
czesny charakter. 
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W  tej łazience synonimem nowoczesności 
jest też funkcjonalność. Zadbano o wygodę 
w każdym aspekcie. Przemyślany projekt oświe-
tlenia uwzględnia różne źródła światła, a tak-
że wygodne rozmieszczenie włączników: m.in. 
z boku szafki podumywalkowej. W miejsce tra-
dycyjnego lustra wybrano wiszącą szafkę z lu-
strzanymi frontami, która dodatkowo oferuje 
dużo miejsca do przechowywania. Maksimum 
wygody gwarantuje także strefa kąpieli. Moż-
na wziąć szybki prysznic o  poranku, a wie-
czorem zrelaksować się w wygodnej wannie. 
Łącząca design i  funkcjonalność aranżacja 
bazuje na nowoczesnych materiałach. Wnęka 

prysznicowa została wykończona szarym tyn-
kiem dekoracyjnym, specjalnie zaimpregno-
wanym, aby spełniał wymagania strefy mokrej. 
Wolno stojąca wanna to model z kompozytu 
mineralnego, z kolei ściana za wanną zosta-
ła wykończona grafitowym szkłem. Za sprawą 
barwy oraz odbijających się w jego lustrzanej 
powierzchni świateł tworzy klimatyczne tło dla 
długich kąpieli. 

TEKST I STYLIZACJA: ANNA USAKIEWICZ

ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

DO SESJI WYKORZYSTANO PRODUKTY 

Z OFERTY SIECI SKLEPÓW HOME&YOU

Monika i Adam Bronikowscy
Hola Design
www.hola-design.com
wycena@hola-design.com
tel. 509 178 087, 509 177 187

 WOLNO STOJĄCA WANNA TO MODEL 
Z KOMPOZYTU, ŚCIANA ZA WANNĄ ZOSTAŁA WYKOŃCZONA GRAFITOWYM SZKŁEM.
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reklama

1. HUB – wieszak łazienkowy w formie modnej drabinki, wykonany z drewna bukowego i lakierowanej stali; regulowana szerokość od 
40,6 do 61 cm. 498 zł, Umbra, www.rossi.pl 2. VERO – miska toaletowa wisząca z serii ceramiki zdominowanej przez kształt prostokąta. 
2.379 zł, Duravit, www.duravit.pl 3. DARLING NEW – szafka lustrzana z oświetleniem (włącznik sensorowy), w środku dwie półki 
szklane, gniazdo elektryczne. Od 5.274 zł, Duravit, www.duravit.pl 4. ROYAL PLACE – drewnopodobne płytki gładkie oraz o oryginalnej 
strukturze linearnej. 119,93 i 139,97 zł/m², Tubądzin, www.tubadzin.pl 5. CLOSER – deszczownica inspirowana funkcjonalnością lampy 
w efektownym czarnym wykończeniu (proj. Diego Grandi). 6.697,35 zł, Zucchetti, www.zucchetti.pl
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