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Łazienka w stylu retro

Elegancka przestrzeń łazienkowa zachwyca oryginalnym wystrojem i przytulną atmosferą. Wyrafinowane kształty
sprzętów i pozłacane dodatki świetnie prezentują się na tle białych ścian i biało-czarnej podłogi w formie szachownicy.
Przez okno tarasowe do pomieszczenia dociera dzienne światło, które optycznie je powiększa i znakomicie eksponuje
znajdujące się w nim elementy, użytkownikom zaś pozwala na przyjemny wypoczynek z widokiem na rozkwitającą za
oknem przyrodę. Wieczorem zasłonięte ozdobną tkaniną okno, umożliwia stworzenie wyjątkowego nastroju
sprzyjającego relaksowi. Zwłaszcza jeśli we wnętrzu płoną naturalne świece z wosku pszczelego, a przestrzeń wypełnia
niezwykły zapach olejków eterycznych rozpylonych w kominku aromaterapeutycznym.

W tej pięknej, wytwornej łazience doskonale prezentuje się wygodny fotel na finezyjnie wykończonych, lekko
postarzanych nogach i urocza szafka-barek na kółkach wykonana ze szkła i pozłacanego metalu, na której ustawiono
flakon z różami o subtelnej jasnej barwie. Meble idealnie harmonizują z ogromną dekoracyjną wiszącą lampą oraz
drewnianą półką ścienną z ozdobnymi metalowymi detalami. Sprzęty te tworzą komfortową strefę kąpieli, w której
główną rolę odgrywa stylowa wanna mocno osadzona na pozłacanych nogach. W zasięgu ręki użytkownika znajdują
się wszystkie niezbędne akcesoria do mycia i pielęgnacji stojące na wiszącej szklanej półce z kolekcji Grace marki
FERRO. W parze z wanną występuje pokryta chromowaną powłoką bateria Retro New, z przypominającymi aparat
telefoniczny z początku XX wieku słuchawką i wężem. Wyposażona w głowice ceramiczne oraz przełącznik
wanna/natrysk pozwala na wygodną, odprężającą kąpiel.
W strefie umywalki nie mogło zabraknąć należącej do linii Retro New dwuuchwytowej baterii, tworzącej estetyczny
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komplet ze stojącą kolumnową umywalką o lśniącej białej powierzchni i ładnym opływowym kształcie. Bateria
wyposażona w głowice ceramiczne i automatyczny korek spustowy oraz pokryta błyszczącą chromowaną powłoką
świetnie spełnia swoją funkcję, będąc równocześnie wspaniałą ozdobą wnętrza. Obie baterie znajdujące się w
pomieszczeniu posiadają dekoracyjne kurki do ciepłej i zimnej wody znakomicie pasujące do pozostałych akcesoriów –
okrągłego wieszaka na ręcznik czy wykonanych z matowego szkła - szklanki i mydelniczki wchodzących w skład
18-elementowej kolekcji Grace. Nad całością króluje duże misternie wykończone pozłacane lustro ścienne o
współgrającej z wystrojem okrągłej formie.
Do tak urządzonej łazienki będą pasować również dwuuchwytowe baterie - bidetowa i natryskowa w stylu retro, a
także zestaw natryskowy przesuwny z jednofunkcyjną rączką o kształcie nawiązującym do słuchawki baterii
wannowej, który wraz ze stylową kabiną i akcesoriami łazienkowymi stanie się najważniejszą częścią eleganckiej
strefy prysznica. Rączka z charakterystycznym białym uchwytem oraz filigranowym kurkiem podkreśla dekoracyjny
charakter zestawu.
Wszystkie akcesoria do kąpieli i pielęgnacji takie jak ręczniki, płyny i mleczka zamknięte w szklanych butelkach czy
nawet woreczek z solą morską ustawiony obok wanny doskonale komponują się z aranżacją panującą w
pomieszczeniu. Interesujące połączenie kolorów: białego, złotego i czarnego, a także estetyczne wykończenia
poszczególnych elementów sprawiają, iż wnętrze nastraja niezwykle pozytywnie, zachwyca uroczystą atmosferą i
niepowtarzalnym pięknem.
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W materiale wykorzystano informacje o produktach z kolekcji Retro i Grace marki FERRO
FERRO
press box
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