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Łazienka wielofunkcyjna

Nowoczesne, przestronne wnętrze łazienki wyposażone w praktyczne rozwiązania jest wygodne i sprzyja codziennemu
relaksowi. Wystrój nie przytłacza różnorodnością i intensywnością barw. Na atmosferę panującą w pomieszczeniu
wpływają interesujące zestawienia kolorystyczne i materiałowe. Uspokajająca szara barwa płytek imitujących beton
przełamana została czernią łazienkowych gadżetów. Do tego biel posadzki i ceramiki świetnie komponująca się z
naturalnymi odcieniami brązu i beżu drewnianych detali. Roślinność znajdująca się w pomieszczeniu doskonale je
ożywia i ociepla, kreując klimat odpowiedni do wypoczynku. A nowoczesne lampy loftowe z dekoracyjnymi
żarówkami znakomicie rozjaśniają wnętrze. Jednak najważniejszą cechą tej oryginalnie zaaranżowanej łazienki jest
wielofunkcyjność.

W strefie prysznica znajduje się wszystko, co sprzyja komfortowi użytkowników. Za eleganckimi drzwiami z
przeźroczystego szkła, otwieranymi przy pomocy poręcznego uchwytu, zamontowano zestaw natryskowy przesuwny
Emo wyposażony w 5-funkcyjną rączkę natrysku, która pozwala na wybór rodzaju strumienia. Natrysk posiada system
łatwego usuwania kamienia wapiennego. W komplecie znajduje się solidny drążek o średnicy aż 28 mm i praktyczna
transparentna mydelniczka.
W wielofunkcyjnej łazience nie mogło zabraknąć również specjalnej strefy kąpieli. Wolnostojąca solidna wanna
otoczona roślinnością zachęca do relaksu. Na ustawionym nieopodal niej drewnianym stoliku jest wszystko, co
niezbędne do odprężającej toalety - szampon i aromatyczny żel oraz naturalna gąbka. Obok na ścianie zamontowano
ozdobny wieszak podwójny z kolekcji Novatorre Metalia 1. Relaksującą kąpiel zapewnia nowoczesna bateria wannowa
Veneto VerdeLine. Wyposażona w regulator ceramiczny oraz automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą, jest
strona 1 / 3

newss.pl

Łazienka wielofunkcyjna

również wspaniałą ozdobą łazienki. Lekkości masywnej i stabilnej formie baterii nadaje ładnie wyprofilowana
wylewka oraz prostokątna rączka uchwytu. Całość prezentuje się niezwykle elegancko.
Pomiędzy strefą kąpieli i strefą relaksu umieszczono przyjemną w dotyku drewnianą matę, która chroni stopy przed
chłodem i wilgocią. Aby oddać się przyjemnym zabiegom poprawiającym urodę i samopoczucie, można skorzystać z
małego stołeczka. Na drewnianym blacie znajdują się różnorodne kremy, mleczka i balsamy. Niewielkie lusterko
kosmetyczne na ramieniu wygląda bardzo efektownie. Lusterko, blat i stołeczek tworzą łazienkową toaletkę, miejsce
szczególnie lubiane przez panie.
Dla wygody użytkowników zaaranżowano również specjalną, najczęściej odwiedzaną przestrzeń higieny i pielęgnacji.
Nie mogło w niej zabraknąć dużego okrągłego lustra w czarnej ramie, dekoracyjnej umywalki i nowoczesnego
wieszaka na ręcznik z kolekcji Novatorre Metalia 1. Doskonałym rozwiązaniem było zamontowanie w tej strefie,
ekologicznej baterii umywalkowej Veneto VerdeLine, którą wyposażono w innowacyjne urządzenia oszczędzające
wodę: regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i systemem kontroli ciepłej wody oraz perlator najnowszej
generacji z funkcją łatwego usuwania kamienia wapiennego. Piękne kształty baterii oraz lśniąca chromowana powłoka
idealnie harmonizują z drewnianym blatem i widocznym pod nim syfonem butelkowym.
Podzielona na kilka stref łazienka nie sprawia wrażenia ciasnej, przepełnionej sprzętami. Odpowiednie rozmieszczenie
mebli i akcesoriów oraz ich walory praktyczne zapewniają komfort użytkownikom, a światło dobiegające z
umieszczonych nad wanną obszernych okien dodatkowo doświetla i optycznie powiększa przestrzeń. Nowoczesna i
wielofunkcyjna urzeka niebanalnymi rozwiązaniami aranżacyjnymi.
W artykule wykorzystano opisy i zdjęcia produktów marki Ferro.
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