ŁAZIENKI 2020

2

ŁAZIENKI 2020

PARTNER TRENDU: ELITA

LUKSUSOWA
SUROWOŚĆ
LUKSUS PRZESTAŁ BYĆ KOJARZONY JEDYNIE
ZE STYLEM KLASYCZNYM CZY GLAMOUR. DZIŚ
LUKSUSOWO OZNACZA TEŻ MINIMALISTYCZNIE,
ALBO NAWET INDUSTRIALNIE.

L

uksusowa surowość wyróżnia się jedną główną zasadą:
mniej znaczy więcej. I to dosłownie. To nie liczba umywalek, wielkość wanny czy różnorodność płytek są jej

znakiem rozpoznawczym. Jest nią raczej monochromatyzm, estetyczny spokój i wysoka jakość wykorzystanych przy jej powstaniu materiałów.
W KAMIENNYM KRĘGU
Jednym z lepszych sposobów na urządzenie efektownej łazienki
w stylu luksusowej surowości jest postawienie na kamień. Najlepiej ten w wersji naturalnej. Pod uwagę warto wziąć jednak
jego wagę, cenę i pielęgnację. Technologia daje dziś możliwość
tworzenia materiałów łudząco przypominających kamień i posiadających w swoim składzie znaczącą część surowca naturalnego.
Mowa m.in. o spiekach kwarcowych, które przy okazji wykazują
się nawet lepszymi parametrami użytkowymi niż ich oryginały.
Można okładać nimi ściany, podłogi, konstruować brodziki, umywalki, wykorzystywać jako blaty czy fronty mebli. Podobny zakres zastosowania dać mogą także klasyczne płytki ceramiczne.
Technologia ich produkcji została na tyle rozwinięta, że drukowany rysunek marmuru, czy innych kamieni półszlachetnych po-

Fot. Elita

zostaje niesamowicie wierny dając efekt w zasadzie identyczny
z rozwiązaniami naturalnymi. Łazienka w klimacie luksusowej
surowości pomieści także elementy z ciemnego drewna – najlepiej gatunków egzotycznych, czy metalu.
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Inspiracją dla marki produktów ElitStone Elita
była siła natury. To seria
blatów i konsol wykonanych z surowca, jakim jest
marmur kompaktowy. Te
ponadczasowe elementy
solidnie uzupełnią meble
i nadadzą im eleganckiego
wyglądu na długie lata. Ze
względu na swoją solidność
zarówno blaty jak i konsole
świetnie sprawdzą się także
w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
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Zachowując idealną równowagę
pomiędzy klasyką a najnowszymi
trendami, Elita oferuje nową
kolekcję Moody. To seria mebli
łazienkowych zaprojektowana po
to, aby codzienność była przyjemniejsza. Meble wyposażono w nowoczesne rozwiązania techniczne,
stworzone z myślą o użytkownikach. Zaczynając od prowadnic
z pełnym wysuwem i systemem
Soft-Close, po metalowe uchwyty
montowane wzdłuż całej długości
frontu. Atutem uchwytów są
zagłębienia, wyprofilowane pod
kątem 30°, co sprzyja wygodnemu otwieraniu szuflad.
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Natura i funkcjonalna wygoda –
to źródło inspiracji, z którego w
tym sezonie czerpali projektanci
firmy Elita. Stosując się do
przyjętych zasad marka poszerzyła ofertę, znanej już kolekcji
modułowej mebli łazienkowych
Look. Różnorodność elementów
systemów, poszczególnych serii,
pod względem wymiarów i funkcji
pozwala na aranżację łazienki
zarówno w stylu klasycznym,
nowoczesnym czy loftowym.
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Dbałość o szczegóły

RAFAŁ KASZECKI,
PRODUCT DEVELOPMENT
MANAGER ELITA

Elita to marka, która wciąż się
rozwija. Od ponad 20 lat z niezwykłą starannością łączymy
naszą działalność zawodową
z życiową pasją, jaką jest
projektowanie i produkcja mebli
łazienkowych.
Filozofia projektowania naszych
mebli, częściowo opiera się na
poczuciu obiektywizmu, który
jest niezbędny w stworzeniu
funkcjonalnych i pięknych mebli
łazienkowych. Tworzymy meble
z wyjątkową dbałością o szcze-
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góły i poszanowaniem jakości
użytych materiałów. Inspiracją dla nas są geometryczne
kształty i klasyczne linie, a także
funkcjonalność i nowoczesne
technologie. Dzięki temu możemy
stworzyć szafki, które są minimalistyczne i bardzo eleganckie.
Uwielbiamy wyzwania, dlatego pozwalamy, aby każdy nowy projekt
wyzwolił w nas wszelkie pokłady
kreatywności i dynamizmu. Dzięki
temu, każda kolekcja łączy w sobie
komfort użytkowania i luksusowe

wzornictwo. Naszym walorem nie
jest wyłącznie design. Ważna jest
wieloaspektowość: od materiałów po sposób wykonania, aż po
trwałość, która nadaje meblom
wartość. Współcześni konsumenci poszukują ekskluzywnych
mebli, dbają o to, aby meble były
warte inwestycji i spełniały szereg
ważnych dla nich kryteriów. A my
doskonale wiemy jak różnorodne
i wysokie są oczekiwania naszych
klientów i z przyjemnością wychodzimy im naprzeciw.
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W JEDNYM TONIE
Opisana różnorodność materiałowa sprawdza się w tym stylu
tylko wtedy, kiedy wszystkie elementy pozostają w tej samej
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Łazienka z oryginalną wolnostojącą wanną, marmurową
umywalką i drewnem w roli
głównej. Kolekcja DR marki
Agape, projekt Studio MK27.
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Grzejnik Waffle marki Antrax,
projekt Piero Lissoni.
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Niezwykle elegancka kolekcja
umywalek z chromowanymi
konsolami oraz wanien – Ribbon
marki Ex.t, projekt Sebastian
Herkner.

lub zbliżonej kolorystyce. Monochromatyzm jest bowiem kolejną
istotną cechą luksusowej surowości. Takie łazienki są wyjątkowo
spokojne i wyważone. Dominują w nich barwy z palety szarości,
czasem beżu, a także czerń i biel. Efekt bywa dość „monumentalny”, ale to właśnie nadaje wnętrzu wymiaru omawianego luksusu. Zresztą nie tylko to. Pod uwagę należy wziąć także sugerowane rozmiary takiej łazienki (luksus to także przestrzeń) oraz
wykorzystane materiały i wyposażenie.
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SZTUKA OPANOWANIA
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Koncept mebli i luster Dolcevita by Aqua
marki Ideagroup. Charakterystyczne dla niego są ryflowane fronty wykonane z drewna.
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Aranżacja z płytkami Retour marki Flaviker,
produkowanymi częściowo z materiałów
pochodzących z recyklingu.

Estetyczna surowość wymaga „ofiar” jeśli idzie o elementy dekoracyjne. W zasadzie nie ma tu dla nich miejsca – wykorzystane materiały i wyposażenie są jedyną ozdobą urządzonej w tym
stylu łazienki. Efektu nie powinny burzyć także akcesoria do codziennej higieny. To musi być przestrzeń wyjątkowo dobrze pomyślana także pod tym względem.
To, co ostatnio częściej pojawia się w propozycjach producentów
do tego typu łazienek, to odrobina blasku. Mowa przede wszystkim o czarnych płytkach o polerowanej powierzchni, a także wprowadzeniu elementów w kolorze złota. To ostatnie wyjątkowo dobrze współgra ze stonowaniem takiej przestrzeni. Złota jest przede
wszystkim armatura. Jednak jej kształty zdecydowanie powinny
sugerować inspiracje minimalizmem. W tym samym kolorze mogą
pojawić się ramy luster – to one najczęściej są największą dekoracją tego typu łazienek. Tym bardziej, że często są po prostu duże,
a przy okazji posiadają ciekawe formy. Podobnie jest z oświetleniem – czarne oprawy z powodzeniem można zastąpić tymi w kolorze złota. Oczywiście pamiętając o tym, że dla takich łazienek
najważniejsza jest sztuka estetycznego opanowania.
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Umywalka Block od Italgraniti
wykonana z kamiennych slabów
o grubości 6 mm.
13 Stołek z kolekcji Dolce, Pomd’or.
14 Propozycja marki Kreoo specjalizującej się w wyposażeniu łazienkowym z kamienia – umywalka Loto
i szafka podumywalkowa Wood
Box. Projekt Enzo Berti.
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Nowe wykończenia powierzchni armatury Aboutwater Boffi + Fantini,
projekt Naoto Fukasawa.

10 Kolekcja Giro marki Inbani, projekt
Ludovica+Roberto Palomba, Matteo
Bolatti, Stefano Contini.
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Aranżacyjne możliwości stylowej
kolekcji Blok marki Fap.
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W praktyce

MONIKA I ADAM BRONIKOWSCY,
HOLA DESIGN

Luksusowe wnętrze wcale nie
musi być zaprojektowane w
stylu klasycyzującym czy glamour. Coraz częściej projekty
premium mają charakter minimalistyczny i industrialny. Ich

luksusowość objawia się m.in.
w zastosowanych najwyższej
jakości materiałach wykończeniowych. Zaliczyć do nich należy
m.in. szlachetne kamienie naturalne, włoskie spieki kwarco-

we, egzotyczne rodzaje drewna
czy nowoczesne tapety wielkoformatowe. W zależności od
potrzeb i preferencji naszych
klientów, w przygotowywanych przez nas projektach ła-

zienek, stosujemy te materiały
w różnych proporcjach. Efekt
surowości osiągamy łącząc je z
betonem i metalem oraz zachowując geometryczne formy wyposażenia wnętrza.
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