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Dobrze

ułożona
W zaledwie trzymetrowej łazience
zmieściły się wszystkie niezbędne
urządzenia i spora szafa. Co więcej,
wnętrze wcale nie wygląda na tak małe.
TEKST: Elżbieta Błasikiewicz PROJEKT WNĘTRZA I STYLIZACJA: Iza Szewc/Fabryka
Nastroju ZDJĘCIA: Bernard Białorucki
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Parawan nawannowy ma długość
130 cm. Zamontowano model
składany, który po złożeniu przylega
do ściany i nie przeszkadza w korzystaniu z wanny. Ścianka instalacyjna
podwieszonego sedesu służy jako
wygodna półka. Ściany i podłogę
obłożono jasnymi płytkami, dzięki
którym łazienka wydaje się większa.

INSPIRACJE

metamor foza

Przed

zmianą
szafa z lakierowanej płyty MDF,

dawno nieremontowanej łazience raziły stare urządzenia sanitarne, odsłonięta instalacja wodno-kanalizacyjna
oraz nieestetycznie pomalowane ściany. Poprawienie
urody wnętrza nie było dla nowych właścicieli problemem, ogromny kłopot mieli natomiast z funkcjonalnym zagospodarowaniem
niewielkiej przestrzeni (tylko 3,2 m kw.). Chcieli mieć bowiem i wannę, i prysznic, a także „niewidoczną” suszarkę na pranie oraz w miarę
pojemne szafki, w których zmieściłoby się to wszystko, co w łazience powinno być pod ręką. Zależało im również, by pomieszczenie nie wydawało się zbyt ciasne.
Poproszona o pomoc projektantka spełniła te oczekiwania. Nie
udało jej się co prawda wyczarować miejsca na osobną kabinę
prysznicową, ale znalazła kompromisowe rozwiązanie: parawan nawannowy, który pozwala brać natrysk w wannie w pozycji stojącej,
bez obawy o zachlapanie podłogi. Bardzo pomysłowo została też
ukryta suszarka – zamontowano ją we wnęce zrobionej w częściowo podwieszonym suficie. Zadbała również o schowki; wystarczająco dużo miejsca do przechowywania zapewnia zabudowana
wnęka przy drzwiach oraz szafka pod umywalką.

zrobiona na wymiar, zajęła wnękę
z kaloryferem. Nowy grzejnik
zamontowano na ścianie obok.
Wybrano praktyczny model
drabinkowy, który jest zarazem
suszarką na ręczniki.
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Mała łazienka wyda się znacznie większa, jeśli będzie w niej panował
nieskazitelny ład. W uporządkowaniu chaosu, jaki tworzą poustawiane
na widoku kosmetyki, środki czystości itp., pomogą schowki. Miejsce
na nie można znaleźć nawet w mikroskopijnym pomieszczeniu, np.we wnęce
czy pod umywalką. Sprawdzonym sposobem na optyczne powiększenie
przestrzeni jest też zastosowanie jednolitych, jasnych płytek na ścianach
i podłodze oraz dużego lustra. Właśnie tak zrobiliśmy tutaj.

Płytki ceramiczne (Opoczno)

900 zł

Lustro

100 zł

Zabudowa na wymiar (szafa i szafka)

1300 zł

Okładzina ceglana (Incana)

200 zł

Baterie (Kludi)

1050 zł

Wanna (tomdom.pl)

700 zł

Parawan nawannowy (Radaway)

1600 zł

Sedes i stelaż (Roca i Grohe)

1400 zł

Umywalka (Roca)

590 zł

Grzejnik (Terma)

400 zł

Hydraulika, kleje, fugi

1500 zł
Razem

9740 zł

Ścianę, na którą
nie pryska woda, obłożono płytkami imitującymi cegłę. Okładzinę
zaimpregnowano
specjalnym środkiem,
który chroni przed
działaniem wilgoci
i ułatwia czyszczenie.

