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Ukryty
wymiar
ELEMENT EKSTRAWAGANCJI
W SPOKOJNYM WNĘTRZU. TO JEST TO!
NIKT BY SIĘ NIE SPODZIEWAŁ,
ŻE W STAREJ WARSZAWSKIEJ
KAMIENNICY JEDNO Z POMIESZCZEŃ
PRZENOSI UŻYTKOWNIKÓW
W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR. NIEZWYKLE
WCIĄGAJĄCY, CHOĆ TROCHĘ UKRYTY.
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Przestrzeń łazienki to głęboka rysa na spójności
raczej stonowanej kompozycji, jaką jest pozostała
część mieszkania. Postanowiliśmy odrzucić spokój
i bezpieczeństwo monotonii. W zamian wprowadzamy sporą dawkę szaleństwa. Zaskakujemy
mocnym uderzeniem kolorów, intrygujemy fakturą,
bez oporu rzucamy się w otchłań głębokiej czerni.
Całość ubieramy w zdecydowane formy poddane
geometrii. Efekt może szokować, czarować,
a nawet onieśmielać.

NIGDY NIE WIADOMO co kryje się za zamkniętymi
drzwiami, ale po wejściu do tej łazienki można
przeżyć szok. Projektanci zamierzali wzbogacić
mieszkanie o całkowicie niestereotypowy element
i na urzeczywistnienie tego pomysłu wybrali to
pomieszczenie. Zaskakujące są barwy i materiały
oraz ich połączenia. Co powiecie Państwo na nasyconą, głęboką czerń w łazience? Barwa ta zdominowała podłogi i fragmenty ścian. W czerni
całkowicie zanurzyły się ceramika oraz szafki z lakierowanego MDF-u. Dostojna, geometryczna
bryła sedesu, ledwie dostrzegalna w ciemnym tle,
pełni też funkcję bidetu. Doskonałym dla niewielkiej
łazienki rozwiązaniem okazało się umieszczenie
przy sedesie podtynkowej baterii z bidettą, co
sprawia, że dwa urządzenia zastępujemy jednym.

Tajemnicza czarna bryła
– dzięki towarzyszącej
jej podtynkowej baterii
z bidettą (firmy Roca)
– pełni funkcję sedesu
i bidetu (z oferty Simas).
Światło ostrożnie wypływa
spod czarnej szafki z lakierowanego na wysoki
połysk MDF-u, po czym
oplata się wokół miękkiego
weluru pokrywającego
stylowy żyrandol.
w w w.dobr zemieszk aj.pl
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Armatura „Moai”, wybrana z oferty firmy Roca,
podkreśla tajemniczy, nieco mroczny nastrój tego
miejsca. Lekkie błyski stalowej baterii przyprawiają
całość nutą onieśmielającej elegancji.
Pod stopami delikatna chropowatość krokodylej
skóry z czarnych płytek będących stabilną kompozycyjną bazą. Nad głową przenikliwy krzyk
ostrej czerwieni, która dodaje pomieszczeniu ekstrawaganckiej lekkości. Część ścian i sufit pokryto
matową farbą Beckers w żywym odcieniu. Na jej
tle gustownie wygląda czarny, barokowy żyrandol,
który zachwyca niewielkimi kryształkami wplecionymi w ażurową formę. Wzrok nie jest w stanie
nigdzie odpocząć. Zachłannie obnaża każdy szczegół, jest oszalały, wręcz zniewolony przez tę niesamowitą aranżację. ■
(AL) ■ ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ
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Umywalkę w głębokim
odcieniu czerni wykonano na zamówienie. Przycupnęła na ciemnym tle
niczym kameleon.
Podłogę oraz część ścian
wyłożono nietypowymi
płytkami Rex Ceramiche
„Matouche Croco”.
Na nich – odbicia skóry
krokodyla.

