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Nowoczesna łazienka w skandynawskim stylu

Jasna kolorystyka, minimalizm, drewno i inne naturalne materiały to główne wyznaczniki stylu skandynawskiego,
który coraz częściej gości w naszych domach. Nic dziwnego – odwołania do natury i elegancka prostota pozwalają się
wyciszyć, odetchnąć po intensywnym dniu, wprowadzają ład i harmonię, dlatego też chętnie aranżujemy w ten sposób
całe domy.

Przedstawiona łazienka to udany przykład wygodnego, funkcjonalnego, przyjaznego użytkownikowi wnętrza. Podłogę
i krótsze ściany wyłożono ciemnoszarymi płytkami przypominającymi kamień, a dłuższą ścianę oryginalnymi
kafelkami w kształcie plastrów miodu o wypukłej fakturze, dzięki czemu wyjątkowo pięknie odbijają światło.
Powiększają też optycznie przestrzeń, podobnie jak przeźroczysta szklana tafla wydzielająca strefę prysznica bez
brodzika, za to z odpowiednio wyprofilowanym podłożem i modnym odpływem liniowym. Uwagę przykuwa prosta
czarna rama szyby, harmonizująca z zawieszką okrągłego lustra i ramką z grafiką. Ciemne obramowanie ma też walor
praktyczny: bez niego ścianka byłaby niemal niewidoczna, co mogłoby skutkować niepożądanym, przypadkowym
kontaktem z jej powierzchnią lub krawędzią. Prostokątny blat, umywalka i pojemne drewniane półki współgrają z
interesującą wnęką w ścianie na kosmetyki potrzebne podczas korzystania z natrysku. Odpowiednie oświetlenie,
dodatkowo spotęgowane odbiciem w lustrze, zapewniają zawieszone na długich sznurach żarówki w szklanej oprawie w
industrialnym, loftowym klimacie.
Styl skandynawski cechuje prostota i surowość, ale wszystkie elementy muszą być dobrej jakości – między innymi na
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tym polega jego urok. Dlatego w takiej łazience należy zadbać o odpowiednią armaturę, która wpisze się w wystrój, a
także podkreśli i potwierdzi jego klasę. W prezentowanej aranżacji użyto baterii Algeo Square marki FERRO o
nowoczesnym kształcie bazującym na formie prostokąta. Wyróżnia je prosta geometryczna forma, płaska powierzchnia
rączki uchwytu i delikatnie zwężający się korpus w przypadku baterii umywalkowej i bidetowej. Wszystkie modele
wyposażono w niezawodny regulator ceramiczny, który pozwala na łatwe i szybkie ustawienie optymalnej temperatury
strumienia wody. Bateria umywalkowa zawiera w zestawie korek spustowy typu click-clak sterowany za pomocą
jednego naciśnięcia, a bidetowa automatyczny korek spustowy zamykany i otwierany przez pociągnięcie niewielkiego
cięgna umieszczonego za korpusem. Z baterią natryskową Algeo Square doskonale koresponduje trzyfunkcyjny zestaw
natryskowy przesuwny Nessa z drążkiem o długości 705 mm i półtorametrowym wężem, wyposażony w praktyczną
rączkę natryskową z funkcją easy clean umożliwiającą łatwe pozbycie się osadu z kamienia wapiennego przez
przetarcie powierzchni tarczy. Nessa w udany sposób wpisuje się w skandynawski klimat dzięki modnej białej tarczy i
transparentnej mydelniczce. Wszystkie metalowe elementy przedstawionej armatury zostały pokryte elegancką
chromowaną powłoką.
Styl skandynawski nie toleruje blichtru i nadmiaru plastikowych gadżetów, dlatego też bardzo starannie należy dobrać
wszelkie dodatki. Na pewno sprawdzą się gładkie ręczniki w kolorach nawiązujących do świata przyrody,
przeźroczyste buteleczki na kosmetyki przywodzące na myśl specyfiki z dawnej apteki, czy mydelniczka o fakturze
kamienia. Styl ten kocha też rośliny, warto więc ocieplić wystrój łazienki zielenią w doniczkach lub chociaż grafiką z
motywami botanicznymi.
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