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W nastrojowej łazience

Łazienka w eleganckim apartamencie z pięknym dużym oknem prezentuje się niezwykle atrakcyjnie zwłaszcza
wieczorem, gdy za obszerną szybą tarasową migocą kolorowe światła wielkiego miasta. Na tle ciemnego nieba
wyglądają bardzo efektownie, obdarzając wnętrze wyjątkowym blaskiem. Pomieszczenie znajduje się na jednym z
ostatnich pięter wysokiego apartamentowca, dlatego nawet przy zapalonych lampach zasłony mogą pozostać
odsunięte, a wszystko, co widzimy na zewnątrz wspaniale uzupełnia klimatyczną aranżację. Spokojne naturalne
odcienie brązu i beżu znakomicie komponują się z białą ekskluzywną wanną i ozdobną umywalką. Towarzyszą im
eleganckie baterie łazienkowe z kolekcji Dijon marki Ferro o uniwersalnej, lekko zaoblonej linii i delikatnie
połyskującej chromowanej powłoce.

Strefa umywalki
Nowoczesna bateria wyposażona w regulator ceramiczny i automatyczny korek spustowy idealnie współgra z
niewielką umywalką nablatową zamontowaną pod okrągłym, subtelnie podświetlonym lustrem. Baterię i umywalkę
otaczają akcesoria do pielęgnacji w panujących we wnętrzu kolorach oraz dozownik ścienny z oryginalnej
12-elementowej linii Novatorre Metalia 10. Poszczególne elementy tej ciekawej kolekcji wykonane zostały z pokrytego
chromem mosiądzu i estetycznego matowego szkła. Strefę umywalki uzupełniono dwudrzwiową szafką na wysoki
połysk, w której odbija się miękki beżowy dywan umieszczony na przyjemnej dla stóp drewnianej podłodze.
Strefa wanny
W tym wspaniałym pokoju kąpielowym znalazło się wystarczająco dużo miejsca dla wygodnego fotela, który pozwala
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na chwilę odpoczynku po aromatycznej, gorącej kąpieli oraz inne łazienkowe meble doskonale komponujące się z
wystrojem. Zachęcająca do relaksu podłużna wolnostojąca wanna jest najważniejszym elementem tej części
pomieszczenia. Nie została całkowicie odgrodzona od okna, dlatego kąpiący się może podziwiać imponujący widok na
nocne miasto. Dla ceniących kameralną, intymną atmosferę przygotowano ciepłe, dobrze izolujące od chłodu i światła
zasłony.
W komfortowym wnętrzu wszystko, co niezbędne jest zawsze w zasięgu ręki. Kosmetyki ułożone na przylegającej do
okna półce i ręczniki zawieszone na należącym do linii Novatorre Metalia 10 podwójnym wieszaku. Za wyjątkowy
nastrój odpowiadają akcesoria ustawione na gustownych niewielkich taboretach, takie jak świece zapachowe
obowiązkowo w odcieniach brązu i beżu, których ciepły płomień kojąco oddziałuje na zmysły czy aromatyczne
kadzidełka o egzotycznym zapachu. Parę z wanną stanowi bateria ścienna Dijon z regulatorem ceramicznym i
automatycznym przełącznikiem wanna/prysznic z blokadą, która wraz z płaską rączką prysznicową Bello o
charakterystycznej zaoblonej linii i białej tarczy, idealnie wpisuje się w interesujący wystrój strefy wanny. 5-funkcyjna
rączka o strumieniach: strumienie: deszcz, masaż, mieszany, lekki i mgła jest wygodna w użytkowaniu, posiada
praktyczny system easy clean i dzięki swej opływowej formie świetnie mieści się w dłoni.
W tak zaaranżowanym wnętrzu bardzo łatwo oddać się upragnionemu relaksowi. Piękne, nastrojowe domowe SPA
kusi przestrzenią i komfortem. Połączenie naturalnej, ciepłej kolorystyki z subtelnym oświetleniem, dekoracyjną
armaturą i innymi elementami wyposażenia tworzy odpowiednią atmosferę sprzyjającą wyciszeniu i odpoczynkowi.
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