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W modnie urządzonym łazienkowym wnętrzu nie ma nadmiaru sprzętów ani wyrazistych, żywych barw. Znajduje się
tu wszystko, co niezbędne do wygodnej pielęgnacji. Dlatego pomieszczenie jest przestronne, pozwala na swobodne
poruszanie się, a także dostęp do mebli, armatury i akcesoriów.

W łazience dominuje spokojna kolorystyka z przewagą bieli oraz różnych odcieni szarości. Ściany pokrywają duże
kwadratowe i prostokątne białe płytki, w wybranych miejscach ożywione przez sięgające podłogi pionowe jasnoszare
pasy. Wystrój ścian wspaniale koresponduje z lekko połyskującą posadzką w podobnych barwach i ciemnoszarym,
dywanikiem łazienkowym w formie dekoracyjnej plecionki. Takie wnętrze zachwyca przestrzenią i prostotą. Jest
jasne, eleganckie i dzięki zastosowanym rozwiązaniom dostosowane do potrzeb nowoczesnego użytkownika. Przez
duże okna tarasowe do łazienki dociera dzienne światło, które korzystnie wpływa na nastrój mieszkańców i doskonale
rozjaśnia wnętrze. Widoczne na zewnątrz drzewa i krzewy nadają pomieszczeniu naturalnego ciepła i umożliwiają
wspaniały relaks z widokiem na piękny świat przyrody. Doświetlenie łazienki zapewniają także podłużne kinkiety
rozmieszczone w różnych miejscach na ścianach.
Do najważniejszych elementów wyposażenia należą na pewno: wanna, umywalka oraz towarzysząca im armatura.
Biała, okrągła umywalka umieszczona na ciemnoszarym blacie znakomicie współgra ze znającą się poniżej praktyczną
szafką, świetnym miejscem do przechowywania akcesoriów do pielęgnacji i ręczników. Wyrazisty odcień szarości nie
pozwala nie zauważyć tego ważnego mebla w przestrzeni łazienki. Na szafce znajduje się wystarczająco dużo
przestrzeni dla kosmetyków i pasujących do aranżacji niewielkich dodatków dekoracyjnych jak świece zapachowe,
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szklane pojemniki z kamieniami, koniecznie w szarej barwie czy też użyteczny woreczek na rozmaite gadżety z płótna
lnianego.
W parze z umywalką znalazła się bateria Stillo marki FERRO o smukłej formie, prostych liniach i zaoblonych
krawędziach, z charakterystycznym, zwężającym się i uniesionym ku górze uchwytem. Bateria została wyposażona w
regulator ceramiczny i automatyczny korek spustowy. Po jej dwóch stronach zamontowano eleganckie, pokryte
błyszczącą chromowaną powłoką akcesoria z 14-elementowej kolekcji Audrey – szklankę oraz dozownik na mydło.
Strefę umywalki zdobi duże prostokątne, pozbawione ram lustro idealnie komponujące się z oknami tarasowymi.
Wygodna wolnostojąca wanna o ładnej prostej formie umożliwia relaksującą kąpiel. Ustawiona przy ścianie, otoczonej
z dwóch stron pionowymi szybami, za którymi widać bujną ogrodową roślinność znakomicie dekoruje łazienkowe
wnętrze. Praktyczne położenie wanny pozwala użytkownikowi na dyskretne podglądanie przyrody, co czyni kąpiel
jeszcze bardziej przyjemną. Wannie towarzyszy bateria wannowa Stillo połączona z zestawem natryskowym Ego,
wyposażona w ceramiczny przełącznik wanna-natrysk z zaworem zwrotnym oraz regulator ceramiczny. Zestaw o
prostym pasującym do wystroju kształcie, posiada ozdobną chromowaną mydelniczkę. Użyteczny system easy clean
umożliwia łatwe usuwanie kamienia wapiennego, a 3-funkcyjna rączka natrysku obdarza orzeźwiającym prysznicem o
strumieniach: deszcz, masaż lub mieszany. W strefie wanny nie mogło zabraknąć podwójnego wieszaka na ręcznik z
kolekcji Audrey i niewielkiego stolika, który w zależności od potrzeb można przestawiać w dowolne miejsca. Blat ma
konstrukcję tacy, co sprawia, że umieszczone na nim przybory do kąpieli i pielęgnacji nie zsuwają się na podłogę.
Tak urządzona łazienka urzeka prostotą i funkcjonalnością. Jest synonimem luksusu oraz nowoczesności. Przestronna,
jasna, wyposażona w niezbędne akcesoria pozwala na chwile relaksu i komfortową pielęgnację.
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