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Przestrzeń i komfort w nowoczesnej łazience

Przestronne łazienkowe wnętrze sprawia, że podczas codziennej toalety czujemy się naprawdę komfortowo. Wygodę
zapewnia również interesujący rozkład pomieszczenia, wnęka z prysznicem i znajdującymi się w zagłębieniach ściany
półkami na kosmetyki oraz przybory do mycia, a także atrakcyjnie zaaranżowana strefa umywalki. Znalazła się w niej
designerska bateria Veneto VerdeLine marki Ferro, która wyróżnia się znakomitymi zaletami użytkowymi.

Bateria posiada nowoczesne urządzenia oszczędzające wodę: regulator ceramiczny z ogranicznikiem przepływu i
systemem kontroli ciepłej wody oraz perlator najnowszej generacji z funkcją łatwego usuwania kamienia wapiennego.
W strefie umywalki znajdują się duże oszklone przesuwne drzwi. Wpadające przez nie światło rozjaśnia i optycznie
powiększa wnętrze. Dzięki nim w upalne dni po relaksującym wypoczynku na tarasie możemy w każdej chwili
skorzystać z orzeźwiającego natrysku. Nad umywalką umieszczono prostokątne lustro, które idealnie komponuje się z
jasnymi ściennymi płytkami o powierzchni przypominającej strukturę kamienia.
W otwartej strefie prysznica zamontowano elegancki zestaw natryskowy z deszczownią i baterią Algeo. Praktyczna
bateria natryskowa z górnym wyjściem wyposażona została w regulator ceramiczny. Jej charakterystyczną cechą jest
klasyczna opływowa linia z interesującym motywem klepsydry zastosowanym w korpusie. Do kompletu należy
również deszczownia z głowicą talerzową o średnicy 20 cm oraz rączka natryskowa mocowana na przesuwnym
uchwycie. Przełączanie strumienia wody między deszczownią a rączką natryskową odbywa się w sposób płynny,
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dzięki zastosowaniu przełącznika z wkładką ceramiczną. Zarówno deszczownia, jak i rączka natryskowa posiadają
użyteczny system łatwego usuwania kamienia wapiennego. Skuteczne odprowadzanie wody spod prysznica zapewnia
estetyczny odpływ liniowy pod płytkę. Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej, szlifowanej ręcznie i
polerowanej, został wyposażony w kołnierz hydroizolacyjny, który uszczelnia konstrukcję odpływu wpuszczoną w
podłogę, chroniąc tym samym pomieszczenie przed zalaniem. Pozbawione progu wejście do strefy prysznica pozwala
na swobodne i bezpieczne poruszanie się w przestrzeni łazienkowej. Niezbędne do relaksującej kąpieli kosmetyki i
środki do pielęgnacji są zawsze w zasięgu ręki – ułożone na ciekawie zaaranżowanych w jednej ze ścian, delikatnie
podświetlonych półkach. Komfort biorącym prysznic gwarantują także gustowne akcesoria o łagodnie zaoblonych
kształtach z kolekcji Novatorre Metalia 1 – funkcjonalny, wykonany z piaskowanego szkła dozownik na mydło oraz
praktyczny poczwórny wieszak na ręczniki.
Przenikające się wzajemnie odcienie szarości i bieli poszczególnych elementów wystroju są wspaniałym tłem dla
znajdującej się tu armatury i akcesoriów. Ten nieco surowy wystrój został ocieplony naturalnymi akcentami –
drewnianym sufitem i umieszczoną pod umywalką łazienkową szafką na ręczniki. Całość doskonale uzupełnia stojący
przed tarasowymi drzwiami okazały fikus.
Przestronne i nowocześnie urządzone wnętrze nie przytłacza różnorodnością barw i nadmiarem sprzętów zapewniając
wygodę podczas codziennej toalety i zabiegów pielęgnacyjnych. Oryginalne połączenie łazienki z tarasem sprawia
natomiast, iż to ważne dla mieszkańców pomieszczenie nabiera dodatkowych walorów estetycznych i użytkowych.
W artykule wykorzystano opisy i zdjęcia produktów marki Ferro.
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