ŁAZIENKA

Wystarczyło przesunąć ścianę, by w małej łazience zmieściły się
i wanna, i prysznic. Umywalka zajęła miejsce dawnej kabiny.
Nowy natrysk pojawił się w miejscu pralki, która wyniosła się
do kuchni. Tylko toaleta nie zmieniła lokalizacji. Sprzęty pasują
teraz do siebie jak w układance. Służą Ani, Rafałowi i Tosi.

EFEKT domina
TEKST MATYLDA GRUMAN
STYLIZACJA KAROLINA KLEPACKA
ZDJĘCIA MARIUSZ BYKOWSKI
PROJEKT FILIP DOMAGAŁA/DOMAGAŁA DESIGN

KTO DA WIĘCEJ?

To nie licytacja, a twarde fakty.
Wanna ma aż 180 cm długości
i 80 cm szerokości. Umywalka
mierzy 100x50 cm. – Jest pojemna,
ma szeroki blat. Sprawdza się
co najmniej kilkanaście razy dziennie,
podczas mycia rączek Tosi – mówi
Ania. Szafkę umywalkową i lustro
wykonano na zamówienie. Rama
to sztukateria gipsowa pomalowana
farbą odporną na wilgoć.
GDZIE KUPIĆ: plakaty
– ilovesimple.eu; kosmetyki
– Organique; słoje, kosze,
ręczniki – H&M Home
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Ania

Pracuje w branży Public Relation. Jej mąż Rafał zajmuje się
nieruchomościami. Oboje lubią kino, podróże, muzykę
i sport. Odkąd 10 miesięcy temu w ich życiu pojawiła się
Antosia, mają mniej czasu na realizację pasji. Każdą wolną
chwilę poświęcają córeczce. W łazience częściej korzystają
teraz z prysznica. Twierdzą, że na długie kąpiele
z bąbelkami przyjdzie pora, gdy Tosia trochę podrośnie.

G

KOSZTORYS
Płytki ścienne, dekory Dandy, Vives 
Gres Sistem C, Marazzi 

440 zł

Wanna Modo, Koło 

924 zł

Bateria wannowa Seria 100, Steinberg 

1090 zł

Umywalka New Light, Catalano 

1200 zł

Bateria umywalkowa Seria 100, Steinberg 

1051 zł

Kabina natryskowa, na zamówienie 

2960 zł

Bateria prysznicowa Seria 100, Steinberg 

630 zł

deszczownica, Steinberg 

710 zł

odpływ liniowy Advantix Vario, Viega 

944 zł
361 zł

Meble na zamówienie, stoltech.pl 

3740 zł

Lustro na zamówienie, Andrzej Auerbach 
Listwa gipsowa, szafka, Rafael Decoration

76 zł
518 zł

Kinkiety Roma, Astro Lighting 

825 zł
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310 zł

Grzejnik MOD-60/100D50, Instal Projekt

Razem

Na planie:
1. wejście
2. kabina
natryskowa
3. toaleta
4. umywalka
5. wanna

1038 zł

Deska wolnoopadająca Norm, GSI 

21 817 zł

W UKRYCIU I NA POKAZ

– Świetnym rozwiązaniem jest szafka
nad toaletą. Prawie jej nie widać. Wiele
osób myśli, że to ściana – śmieje się
Ania. – Dodatkowo pod umywalką
mamy kosz na pranie oraz miejsce
na czyste ręczniki. Pod posadzką kryje
się ogrzewanie podłogowe, a we wnęce
przy umywalce kosze na drobiazgi.

PLAN ŁAZIENKI 5,3 m²

1
4
Rys. Filip Pawelec

Miska WC Norm, GSI 

94

5000 zł

dybyście widzieli naszą starą łazienkę. Prawie
wszystko było w niej nie tak – mówią Ania
i Rafał. – Była mniejsza. Zarówno optycznie,
jak i faktycznie. Urządzona mniej przemyślanie,
bardziej przypadkowo. Wyposażona w standardowe sprzęty.
Pralkę, WC, prysznic, umywalkę. Bez charakteru – dodają.
Remont całego mieszkania skłonił parę do uważniejszego
przyjrzenia się łazience. – Zależało nam na uzyskaniu
jak największej funcjonalności na ograniczonej przestrzeni.
Spodziewałam się wtedy dziecka, więc myśleliśmy już o aranżacji pod kątem trzech osób. Marzył się nam zarówno prysznic (dla dorosłych), jak i wanna (w przyszłości dla malucha).
Przy czym absolutnie chcieliśmy uniknąć rozwiązania dwa
w jednym, czyli wanny z funkcją prysznica, takiej z kotarą lub
przesuwną ścianką. To nie w naszym stylu – tłumaczy Ania.
Filip Domagała, projektant wnętrz z pracowni DOMagała
Design zebrał wszystkie życzenia pary i jak klocki „poukładał” w łazience. Zaczął od powiększenia wnętrza kosztem
sąsiadującego holu. Pralkę przeniósł do zabudowy kuchennej.
Zyskał sporo miejsca na wannę, kabinę natryskową, dużą
umywalkę i schowki. Zadbał też o ogrzewanie podłogowe.
– Ciepłe płytki na podłodze to bardzo fajna sprawa.
Zwłaszcza zimą. Miło rozbudzają, kiedy rano zaspani
wchodzimy pod prysznic – mówi Rafał.
A co ze stylistyką łazienki? Odpowiada reszcie mieszkania
utrzymanego w skandynawskim stylu, w szarościach, bieli
i czerni. – Jest nieco chłodniejsza od pozostałych pomieszczeń, ale to jej zaleta. Nawiązuje do czystości, sterylności.
O to przecież chodzi w łazienkach, prawda? – uważa Ania.
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ZESTAW PODRĘCZNY

– I nad wanną, i pod prysznicem zamontowaliśmy półki, tak by kosmetyki były na wyciągnięcie ręki – mówi projektant. – Półeczka
w kabinie natryskowej ma wbudowaną, dobrze schowaną ściągaczkę do szyb, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości.
GDZIE KUPIĆ: półka metalowa – IKEA; prysznicowa – Kueco; kosmetyki – Organique; gniazdka i włączniki IP 44 – Berker
FILIP DOMAGAŁA
DOMagała Design
domagaladesign.com

Zabudowa meblowa w łazience
Dzięki niej możemy uzyskać więcej schowków oraz wyrównać
ewentualne uskoki ścian. Pod zabudowę należy wybrać
miejsca nienarażone bezpośrednio na wodę. Dobrze jest też
korzystać z materiałów odpornych na wilgoć. W prezentowanej łazience ścianę nad stelażem WC zabudowaliśmy szafką
z gładkimi frontami otwieranymi na docisk. Płytą g-k przedłużyliśmy nieco szacht kominowy w narożniku wnętrza i wmontowaliśmy półki na kosmetyki. Do wykonania półek i frontów
użyliśmy lakierowanego MDF-u, odpornego na zarysowania
i wilgoć. (Gdyby wierzchnią warstwę półek stanowiły tylko
pomalowane farbą płyty g-k, warto byłoby przykryć je np.
szkłem). Wnęki i zabudowy pod prysznicem wymagają innego
przygotowania. Muszą zostać zabezpieczone przed wodą
(specjalnymi preparatami hydroizolującymi), a potem
wykończone glazurą, mozaiką lub szkłem.
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NIE TYLKO DO MYCIA

Umywalka z szerokim rantem nie dość, że prezentuje się solidnie,
to jeszcze przydaje się do odstawiania akcesoriów łazienkowych.

