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Łazienka w domu na przedmieściach to projekt Hola Design.
Miała uspokajać, a jednocześnie współgrać z całym
mieszkaniem. Jej klimat tworzy stonowana kolorystyka,
a przede wszystkim sauna z jasnego drewna. Dzięki lustrom
można tu odpocząć podwójnie.'

LUSTERECZKO, POWIEDZ PRZECIE...
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Przestrzeń nad umywalkami (Roca) wykorzystano
na płytkie szafki z lustrzanymi frontami.
Szafka dolna ma blat z czarnego granitu,
a z boku - chromowany wieszak na ręczniki.
Na podłogach i ścianach duże płyty gresowe
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(Floor Gres / Architech). Oświetlenie ogólne
zapewniają oprawy lamp punktowych, spotów,
zamontowane natynkowo
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LIPY I BRZÓZKI
Zamknięta przeszkleniem i umieszczona
w narożniku sauna sucha ma kompaktową
formę. Nie wyłamują się z niej, umieszczone
w obrysie, trzy lampy Secto / „4201".
Wykonane z giętych i klejonych pasów
brzozowej sklejki nawiązują do pomieszczenia
formą, jasną barwą i naturalnym materiałem
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om w warszawskiej Białołęce powstał
dla młodego małżeństwa, które lubi

podróżować, a z wycieczek przywozi dobre
wina. W strefie dziennej nie mogło więc

zabraknąć wmiarki. Wnętrze domu jest powściągliwe,
jego bazę tworzą jasne ściany z kontrastującymi

ramkami, a ozdobą jest drewno, na przykład całą ścianę
w holu na piętrze wyłożono panelami fornirowanymi
ze świetlnymi szczelinami. Bieli w strefach dziennej
inocnej przeciwstawiono łazienkę, gdzie zdecydowano się
na głębokie szarości. Dom jest jak pozytywi negatyw.

Pustki i pełnie
- Łazienka miała być wygodnai stylistycznie spójna
z resztą domu, w którym dominują materiały naturalne,
przytulne tkaniny, żywe kolory tylko w dodatkach- tłumaczą
architekci z warszawskiego studia Hola Design, autorzy
projektu. Jest to jedna z trzech łazienek w domu: na parterze

MONIKA I ADAM
BRONIKOWSCY,
HOLA DESIGN

jest małe WC, na piętrze łazienka w strefie prywatnej, czyli
przy sypialni właścicieli, oraz właśnie ta łazienka główna.
Inwestorzy chcieli mieć możliwość kąpieli w wannie,
są także fanamikorzystania z sauny. Napowierzchni 12 m2

CIEPŁE ODCIENIE

architekci pracowali z najprostszymi brylami. Obudowa

Projekt, którego częścią jest ta łazienka, to doskonały przykład

wanny czyni z niej wydrążony prostopadłościan. Kolejnym

rodzinnego, przytulnego domu na przedmieściach. Całość została

jest szafka pod umywalkami wykonana według autorskiego

zaaranżowana tak, aby wyrażać osobowość gospodarzy,

projektu architektów. Czystości linii nie zaburzają

a jednocześnie pasować do ich stylu życia. Oczkiem w głowie pana

uchwyty przy szufladach. Kubikiem jest przestrzeń sauny

domu jest klasyczny męski gabinet. Ulubionym miejscem pani domu

usytuowana tuż przy prysznicu z odpływem liniowym
w podłodze. W ścianie przy prysznicu umieszczono dwie
wnęki na kosmetyki. Operowanie pustką i pełnią, wnęką
i bryłą umożliwiło rezygnację z niepotrzebnych elementów,

jest natomiast prezentowana łazienka połączona z sauną. To w tej
przestrzeni najchętniej znajduje ona wytchnienie i spokój. Relaksowi
sprzyja aranżacja pomieszczenia. Łazienka z sauną utrzymana jest
w podobnej stylistyce jak cały dom, gdzie dominują ciepłe biele, beże,
szarości, a także ciepły odcień drewna i naturalne materiały

Dzięki temu, a także dzięki konsekwentnemu użyciu gresu

wykończeniowe, w tym kamień. Nie brakuje tu funkcjonalnych

na ścianachipodłodze, wnętrze jest jednorodne i spójne.

rozwiązań, jak płytkie szafki z frontami lustrzanymi nad umywalką.

Drewniana żaluzja pozwala wpuścić do środka tyle światła

Klimat przestrzeni determinuje jednak przede wszystkim sucha sauna

i cienia, ile w danej chwili się potrzebuje. •

wykonana białego drewna lipowego.
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IL
JASNO I CIEMNO
Takie ażurowe lampy, dające
przełamane światło, równie
dobrze mogłyby się znaleźć
w salonie. Dzisiejsze łazienki
coraz częściej upodabniają
się do przestrzeni
wypoczynkowych. Spędzamy
w nich przecież coraz więcej
czasu. Obok jasnej sauny
za załomem ściany
zlokalizowano ciemny
prysznic bez brodzika
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