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Błysk i komfort pod prysznicem

Remont lub urządzenie nowej łazienki to nie lada wyzwanie organizacyjne i finansowe. Na pewno warto postarać się o
dobry projekt i starannie wybrać elementy wystroju, dzięki czemu unikniemy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów
na etapie realizacji lub – co gorsza – funkcjonowania przez lata w niepraktycznym, niewygodnym wnętrzu.

To, jak mieszkamy, wiele mówi o stylu naszego życia: upodobaniach, pasjach i klimatach, w których dobrze się
czujemy. Dla osób kochających nowoczesność, wielkie miasta, luksus oraz najnowsze trendy, doskonałą propozycją
będzie szaro-złota łazienka wyposażona w armaturę podtynkową. W otoczeniu grafitowej posadzki i jasnych, dużych
płytek, ściana pokryta modną mozaiką w różnych odcieniach szarości i złota budzi skojarzenia z nocnym widokiem
metropolii, błyszczącej feerią świateł w ciemności. Na jej tle wyodrębniono strefę prysznica bez tradycyjnej kabiny i
brodzika. Jedynie pojedyncza szklana tafla oddziela ją od tej części łazienki, której nie chcemy zalać wodą, potęgując
wrażenie przestronności. Podobny efekt daje wąski odpływ liniowy marki FERRO Perfect Drain, tak elegancki i
dyskretnie wpuszczony w podłogę, że niemal niewidoczny. Zrobiony został ze stali nierdzewnej, co gwarantuje jego
trwałość i estetyczny wygląd. Posiada regulowane nóżki, kołnierz hydroizolacyjny i syfon. Na nieograniczonej kabiną
przestrzeni zamontowano deszczownię i prysznic. Cały mechanizm urządzeń znajduje się w ścianie, dzięki czemu na
zewnątrz widoczne są jedynie elementy sterujące. W przypadku podtynkowej baterii natryskowej Algeo są to:
dwufunkcyjny przełącznik i owalna, idealnie płaska rączka skierowana ku dołowi. Zależnie od potrzeby i nastroju
orzeźwimy się w strugach deszczu pod talerzem Rotondo 8” o średnicy 200 mm lub skorzystamy z jednej z pięciu
funkcji natrysku punktowego Sera. Zarówno deszczownia, jak i natrysk zostały wyposażone w system łatwego
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usuwania kamienia wapiennego Easy Clean, dzięki czemu nie musimy się martwić konsekwencjami użytkowania
twardej wody. Opływowe, łagodne kształty rączki natrysku, deszczowni i zewnętrznych elementów baterii Algeo
podnoszą efekt spójności i przełamują nieco surowe linie prostokątów płytek i lustra. Pomieszczenie ocieplają też
dodatki: nawiązujący do świata natury oryginalny, designerski taboret wyglądający niczym polakierowany pień
drzewa i jasny tkany dywanik.
Z przestrzenią natrysku wspaniale harmonizuje bezdotykowa bateria umywalkowa Bora Sensor Power-Safe z
podwójnym systemem zasilania. Wyposażono ją w regulator strumienia, zabezpieczenie przed długotrwałym
wypływem wody i napowietrzacz, ograniczający zużycie wody do około 5 litrów na minutę. Wszystkie ustawienia
wyregulujemy za pomocą pilota.
Tę na wskroś nowoczesną, wielkomiejską stylizację uzupełnia prosty i zarazem elegancki ścienny koszyk na
kosmetyki Novatorre Metalia oraz wieszak na ręcznik Audrey. Zaprojektowane na bazie prostokąta elementy zostały –
podobnie jak armatura – pokryte elegancką chromową powłoką, wspaniale błyszczącą w naturalnym i sztucznym
świetle.
Łazienka to miejsce nie tylko koniecznej toalety, ale też odpoczynku i relaksu. Warto zainwestować w nowoczesne,
funkcjonalne wyposażenie, które sprawi, że przez lata będziemy cieszyć się pięknym, komfortowym wnętrzem i
bezawaryjną, solidną armaturą.
W artykule zamieszczono zdjęcia i opisy produktów marki FERRO.
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