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ŁAZIENKAŁAZIENKA

Łazienka przestronna,  
uporządkowana  
i w chłodnej tonacji 
marzyła się Iwonie  
od dawna. Z pomocą 
projektantki udało się 
zastosować we wnętrzu 
wiele funkcjonalnych 
rozwiązań  
i zaoszczędzić przy tym 
jak najwięcej miejsca.

beton
i szkiełko

tekst i stylizacja KArolINA KlEpAcKA 
zdjęcia MArIusZ byKowsKI   
projekt KAtArZyNA rohdE

Iwona bardzo lubi szarości i powierzchnie przypomi- 
nające beton, nie miała jednak odwagi zastosować  
tak nowoczesnej stylistyki w strefie dziennej – panuje 
tam cieplejsza aura i bardziej dekoracyjna aranżacja.  

Postanowiła więc zastosować surowe faktury i chłodne  
barwy w łazience. Projekt łazienki zleciła Katarzynie Rohde  
z pracowni Home&Style, która zadbała również o to, żeby 
łazienka była wyjątkowo funkcjonalna – w końcu ma służyć 
rodzinie z małym dzieckiem, więc względy praktyczne są 
szczególnie ważne. 

Zarówno ściany, jak i podłogę pokrywa gres Metropol  
imitujący beton. Nad wanną oraz na jej obudowie szarość 
gresu przełamana jest pasami fioletu – ułożone ze szklanej, 
połyskującej mozaiki marki Dunin, wprowadzają kolor  
i urozmaicają fakturę ściany. Motyw pasów powtórzony zo-
stał na suficie, gdzie w podwieszonych panelach ukryte zo-
stały taśmy ledowe. Po zgaszeniu pozostałych źródeł światła 
tworzą one nastrojowe oświetlenie do relaksujących kąpieli. 

Zgodnie z życzeniem Iwony, w łazience jest bardzo dużo 
miejsca do przechowywania, ale na pierwszy rzut oka tego 
nie widać. Wnękowe szafki są jednolite, z regularnymi po-
działami i bez uchwytów. Błyszczące białe fronty ukrywają 
to, czego zwykle nie chcemy pokazywać: pralkę, kosz uchyl-
ny na brudną bieliznę, detergenty i kosmetyki.  – Łazienkę 
bardzo łatwo doprowadzić do porządku, bo wszystko ma 
swoje miejsce – mówi Iwona. – A duże lustro, chromowana 
armatura i biała szafa sprawiają, że wydaje się większa.   

IwoNA  

Mieszkanka Mokotowa, mama kilkumiesięcznej 

córeczki. ceni swój czas, dlatego lubi  

rozwiązania ułatwiające utrzymanie porządku. 

Na planie:  
1. wejście 
2. wanna

3. umywalka
4. WC  

5. zabudowa 
(m.in. z pralką)
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plan łazienki  5,2 m²
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Dziękujemy sklepom Almi Decor, beD&breAkfAst, reD onion  zA użyczenie DoDAtków Do sesji. 

ŁAZIENKA

łazienka urządzona w duchu minimalizmu wgląda czysto  
i przestronnie. niewielka ilość przedmiotów, materiałów  
i kolorów optycznie powiększa pomieszczenie, dlatego 
polecam taki sposób aranżacji zwaszcza w małych 
łazienkach. najważniejsze, by zapewnić wszystkim 
przedmiotom miejsce w szafkach o prostych kształtach 
(najlepiej w systemie bezuchwytowym – dla uproszczenia 
formy). dzięki temu środki czystości, kosmetyki, zapasowe 
ręczniki, a nawet pralka są ukryte. takie rozwiązanie  
to dobry pomysł dla osób dynamicznych, ceniących 
wnętrza funkcjonalne i łatwe w utrzymaniu porządku.

to rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie porządek
styl minimalistyczny w łazience 

Katarzyna rohde 
hoME&stylE 
www.homeandstyle.pl  
kasia@homeandstyle.pl

KosZtorys
umywalka shift 65, VitrA  1000 zł

miska wc z deską wolnoopadającą shift, VitrA 1600 zł

bateria umywalkowa Metris s, Hansgrohe  800 zł

bateria wannowa podtynkowa Metris s, Hansgrohe  1200 zł

słuchawka prysznicowa Air 3Jet, Hansgrohe  800 zł 

wylewka wannowa Exafill, Hansgrohe  1000 zł

wanna 170x80 lusso plus, Riho  1500 zł

parawan nawannowy carena 130cm, Radway 1900 zł

stelaż wc oraz stelaż umywalkowy, Geberit 1700 zł

grzejnik Manta silver mat, Terma Technologie 650 zł 

mozaika fioletowa Fat stick 180, Dunin   900 zł 

gres loussiana 30x60, Metropol  3900 zł

kinkiet liniowy nad lustrem, Aquaform  600 zł

razem   16 050 zł

prAKtycZNE roZwIąZANIA
zamiast tradycyjnej baterii wannowej, która zwykle wystaje  
ze ściany, zastosowano tu armaturę podtynkową z wylewką 
połączoną z przelewem (odpływ w ściance wanny). Woda  
nie wlewa się do wanny z baterii na ścianie tylko z przelewu. 
dzięki składanemu parawanowi można tu wygodnie wziąć 
prysznic. kolejnym funkcjonalnym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie słuchawki bidetowej przy misce Wc. to udogodnienie warto 
zastosować, gdy nie ma miejsca na tradycyjny bidet. zabudowa 
stelaża Wc i umywalkowego utworzyła praktyczną półkę.


