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Przepisy na lata

Jasne oblicze

W DEDYKOWANEJ MŁODYM UŻYTKOWNIKOM ŁAZIENCE PANUJE PRZYJAZNY NASTRÓJ.
TUTAJ NIC NIE ZAKŁÓCA POGODY DUCHA, A DOMINUJĄCE WE WNĘTRZU CIEPŁE BEŻE CO DZIEŃ
ZAPOWIADAJĄ SŁONECZNY PORANEK.
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Mydło, szczoteczki, ręczniki... wszystko ma swoje miejsce. Porządek w łazience
gwarantuje praktyczny i efektowny zestaw akcesoriów.
Z umywalki „Memento” firmy Villeroy&Boch rodzeństwo może korzystać jednocześnie. Ma szerokość 120 cm i dwa otwory na baterie („Cult” Villeroy&Boch). Szafka
pod umywalką została wykonana na zamówienie wg projektu architektów.

ZNAJDUJĄCA SIĘ NA PIĘTRZE domu, w bezpośrednim sąsiedztwie pokoju dziecięcego, łazienka
miała odpowiadać pod względem stylu i funkcji
potrzebom korzystającego z niej rodzeństwa, a jednocześnie pasować do pozostałych pomieszczeń.
Cały dom, chociaż nowoczesny, naznaczony jest
klimatem prowansalskim. Można tu odnaleźć także
elementy stylu skandynawskiego, którego wpływowi
poddała się łazienka dla dzieci. Wnętrze utrzymane
jest w całości w jasnych barwach, a do jego wykończenia wykorzystano również naturalne materiały. Pomieszczenie jest jasne i przestronne, a pozorną sterylność łagodzą rustykalne akcenty: kamień
naturalny na ścianie, wiklinowe koszyczki na kosmetyki oraz drewniana żaluzja. Efektem tych zabiegów jest pogodny klimat wnętrza oraz wyjątkowe
poczucie harmonii: metaliczny chłód łazienkowych
akcesoriów równoważą ciepłe odcienie beżu, a polerowaną powierzchnię okładzin gresowych oswaja
kamień o ciepłej, matowej strukturze (okładzina
ścienna wykonana z kwarcytu). Wszystko razem
stanowi delikatne tło, przyjazne dla dzieci, a forma
i rozmieszczenie wyposażenia gwarantuje najmłodszym domownikom wygodne korzystania z łazienki.
Dla chłopca i dziewczynki (w wieku szkolnym)
wybrano szeroką umywalkę z miejscem na dwie
baterie. Takie rozwiązanie umożliwia wspólne korzystanie z łazienki, np. podczas mycia rąk, pozwala
też zaoszczędzić czas – rano można szybko myć
zęby nie czekając w kolejce do łazienki.
Pod umywalkę wybrano praktyczną szafkę bez
frontów. Koszyczki na półkach ułatwiają podzielenie
chłopięcych i dziewczęcych kosmetyków, a także
utrzymanie porządku w szafce. Pozostałe przybory
kąpielowe, np. zapasowe ręczniki, można schować
w szafce nad sedesem. ■
TEKST: ANNA USAKIEWICZ ■ ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ
AUTORKI PROJEKTU: ARCH. NATALIA RYCHTELSKA, BEATA CZECHOWICZ;
EJSMONT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
POWIERZCHNIA: OK. 7 M2

w w w.dobr zemieszk aj.pl

■

5/2011

73

projekt ciekawe rozwiązania

Ściana za sedesem („Memento” Villeroy&Boch) została
wykończona okładziną
„Guam” z kamienia naturalnego (firmy Kimar Pro Art).
Wyposażenie oraz okładziny ceramiczne wybrano
z oferty firmy
Villeroy&Boch: wanna
„Cetus”, bateria „Cult”, płytki
podłogowe i ścienne z kolekcji „Landscape Cream”
(30x60 cm).
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