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Łazienka na cztery pory roku

Kolory oddziałują na nas każdego dnia, wpływają na samopoczucie – dodają energii, wyciszają, pomagają pozbyć się
napięcia. Osobiste doświadczenia, uwarunkowania kulturowe, a wreszcie indywidualne preferencje estetyczne
wyznaczają nasz „kolorowy świat”, w którym, jak w przyrodzie, jest miejsce na każdą porę roku. Barwy zimne, ciepłe,
nasycone, zgaszone, pastelowe, neonowe na ścianach, podłogach i sprzętach tworzą w naszym otoczeniu klimat do
pracy, zabawy, odpoczynku. Dlatego bawmy się kolorami, eksperymentujmy i cieszmy życiem – także w łazience.
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W stylu eko
Dla osób preferujących styl eko idealne jest połączenie płytek imitujących naturalny kamień z meblami i dodatkami w
kolorze drewna. Okrągła umywalka, kosz czy wazony z brązowego szkła łagodzą surowość płytek, blatu i drzwi do
kabiny prysznicowej. Akcesoria i ozdoby wykonane z ekologicznych materiałów czy świeże kwiaty sprawiają, że
łazienka staje się przytulna i sprzyja relaksowi i wyciszeniu. W takim wnętrzu niewątpliwie sprawdzą się chromowane
baterie z kolekcji Modena o niewyszukanym, ale niebanalnym designie z motywem trójkąta. Łazienka w brązach i
beżach, z elementami drewna, białą ceramiką i efektownie zaaranżowanym oświetleniem zadowoli nie tylko
zwolenników klasycznych rozwiązań. Jest ciepło i przytulnie, ale też nowocześnie, o czym świadczą ciekawie
zaprojektowana kabina prysznicowa we wnęce, umywalka wpuszczona w drewniany blat, proste geometryczne formy.
W takiej przestrzeni, w otoczeniu jesiennych barw natury można naprawdę wypocząć.
Kolorowo i energetycznie
Poranek w jasnej łazience, w której tradycyjną biel zestawiono z soczystą zielenią, może zastąpić solidny kubek kawy.
Neonowa błyszcząca mozaika dodaje energii i napawa optymizmem. Ułożona z niewielkiej kostki, dzięki fakturze i
barwie przełamuje monotonię gładkich białych ścian. Podobną funkcję spełniają poziome zielone pasy, akcesoria oraz
gadżety w tej samej tonacji lub w kolorze równie intensywnej żółci. Do prostokątnych półek, wanny czy umywalki
doskonale pasują baterie Kvadro zaprojektowane również na bazie prostokąta. Nowoczesne i eleganckie, dostępne są w
wersji umywalkowej, natryskowej i wannowej z automatycznym przełącznikiem wanna-natrysk. W wiosennej łazience
doskonale zaprezentuje się otwarta kabina prysznicowa o bokach z transparentnego szkła, a w niej 1-funkcyjny natrysk
przesuwny Quadro wyposażony w system easy clean i wygodną, prostokątną półkę na kosmetyki, która znakomicie
komponuje się z rączką natrysku o tym samym kształcie. Do armatury świetnie pasują akcesoria z serii Novatorre
Metalia 9, wyróżniające się industrialnymi, prostymi, i zarazem dynamicznymi kształtami.
Pastelowa elegancja
Rozbielony błękit, niebieski i turkus kojarzą się z morzem, powiewem wiatru, słoną bryzą i wakacjami. Aby zatrzymać
lato, możemy stworzyć taką przestrzeń w domowym zaciszu – w łazience. Będzie elegancko i ... bardzo kobieco.
Glazura i umywalka w pastelowych odcieniach zieleni, turkusu i malachitu świetnie komponują się z bielą ścian i jasną
posadzką oraz elementami z surowego sosnowego drewna. Z prostokątnymi płytkami, umywalką i lustrem doskonale
harmonizuje designerska armatura Algeo Square. Forma i styl baterii znakomicie koresponduje z eleganckim zestawem
natryskowym Squerto, wyposażonym w dużą, kwadratową głowicę deszczowni oraz rączkę natrysku o zbliżonym
kształcie. Dzięki rezygnacji z brodzika i kabiny zyskujemy dodatkową przestrzeń i pełną swobodę ruchów pod
prysznicem. Taki projekt zakłada montaż specjalnego odpływu – w prezentowanej łazience jest to dekoracyjny odpływ
ścienny Wall. Dzięki modułowym rozwiązaniom przestrzeń zostaje ekonomicznie wykorzystana, a pomieszczenie
zyskuje modny charakter.
W najlepszym porządku
Biel, beż, ecru, jasny brąz będą zawsze na czasie. Tak zwane bezpieczne kolory polecane są szczególnie do małych
łazienek – optycznie powiększają przestrzeń – są jednocześnie eleganckie i przytulne. Nie mniej ważną kwestią okazuje
się funkcjonalność wnętrza, urządzeń i akcesoriów łazienkowych. Jeśli dysponujemy małym metrażem, warto
zdecydować się na kabinę prysznicową z transparentnego szkła. Podobny efekt osiągniemy, zawieszając na ścianie
duże lustro. Ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż termostatycznej baterii natryskowej. W łazience na zdjęciu
występuje model Trinity z regulatorem temperatury i safe touch system, dzięki któremu korpus baterii nie nagrzewa się
podczas korzystania z natrysku. Z baterią stylistycznie współgra 3-funkcyjny zestaw natryskowy Tutti, a także
pozostałe elementy armatury – oryginalna bateria umywalkowa Ancona i akcesoria łazienkowe Torrente. We wnętrzu
małej łazienki wszystko jest należycie uporządkowane, utrzymuje się w nim wrażenie ładu i czystości, tak pożądane w
miejscu przeznaczonym do zabiegów higienicznych.
W artykule wykorzystano opisy i zdjęcia armatury i akcesoriów łazienkowych marki Ferro.
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FERRO S.A.
(PRESS BOX)

POLECAMY:
- Ekologiczne baterie do łazienek i kuchni
- Zestawy natryskowe z mydelniczką
- Bateria i zlewozmywak czyli granitowy design w nowoczesnej kuchni
- Baterie umywalkowe ścienne - atrakcyjny design i funkcjonalność
- Retro w kuchni
- Wąż do gazu z szybkozłączem - nowość od FERRO
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