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Wiosenne aranżacje kuchni i łazienek

Wiosną wraz z rozkwitającą za oknami przyrodą, realizujemy wiele naszych marzeń i planów, zarówno tych
dotyczących życia osobistego, pracy zawodowej, jak i domu czy ogrodu. Chętnie zatem odświeżamy wygląd
poszczególnych pomieszczeń, dodając niewielkie dekoracyjne drobiazgi bądź też całkowicie zmieniając wystrój
wnętrz. Inspirację możemy czerpać na przykład z pięknej, wielobarwnej roślinności, wspaniałych kwiatów i drzew
owocowych. Uspokajające kolory natury – zielony, żółty, błękitny czy beżowy doskonale zaprezentują się szczególnie
w kuchniach i łazienkach. Znakomicie ożywią je, wprowadzając równocześnie pozytywną, radosną atmosferę. W takim
otoczeniu znacznie łatwiej jest wykonywać niejednokrotnie żmudne prace przy przygotowywaniu posiłków, a tym
bardziej relaksować się podczas aromatycznej kąpieli i przyjemnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Propozycje wiosennych aranżacji z armaturą marki Ferro.
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W kuchni z dużym tarasowym oknem wpadające światło podkreśla ciekawą aranżację i optycznie powiększa
przestrzeń. Pionowe beżowe płytki ścienne świetnie komponują się z posadzką o podobnej linii wzorniczej, tworząc tym
samym najlepsze tło dla znajdujących się w pomieszczeniu sprzętów. W centrum umieszczono prostokątny stół-barek z
niewielkimi pasującymi do niego wygodnymi krzesłami. Doskonałe miejsce do konsumpcji śniadania, popołudniowej
przekąski czy wybornego drinka lub wina. W konstrukcję stołu wbudowano praktyczne półki, na których można
pomieścić różne kuchenne skarby. Części drewniane wspaniale współgrają z bielą blatu i siedzisk. Jednak najbardziej
widocznym elementem wystroju są wiszące i stojące szafki. W błękitnej, błyszczącej powierzchni frontów odbijającej
światło można zauważyć poszczególne detale wyposażenia. Jasny blat idealnie wpisuje się w kolorystykę szafek,
podobnie jak lśniąca stalowa kuchenna płyta oraz jednokomorowy zlewozmywak OZZY o delikatnej piaskowej barwie
i ładnej powierzchni imitującej granit. Towarzyszy mu nowoczesna bateria Algeo Square z obrotową wylewką o
prostej formie oraz charakterystycznym płaskim uchwycie. Aranżację uzupełniają szklane i drewniane akcesoria, a
także motyw słoneczny - niewielka sufitowa lampa z metalowym kloszem w kolorze żółtym.
Barwy natury relaksują i świetnie pasują do wnętrz, w których główną rolę odgrywa jeden z jej żywiołów – woda.
Zieleń kojarzy się ze świeżością, przyrodą, jest symbolem harmonii i nadziei, kolorem wiosny i lata. Kompozycja
pastelowych odcieni z dźwiękami orzeźwiającego prysznica znakomicie działa na zmysły, ułatwia wypoczynek i
zapewnia doskonałe samopoczucie. W tej pięknie zaaranżowanej przestrzeni nie mogło zabraknąć także detali
drewnianych. Niewielki funkcjonalny stołeczek, obudowa blatu czy oryginalny stolik-taboret idealnie współgrają z
wystrojem. Uzupełnieniem całości jest miękki, żółty dywanik oraz ciekawa ścienna dekoracja o kształcie
przypominającym jesienny liść w złotej barwie.
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Pomieszczenie posiada otwartą strefę prysznica z eleganckim zestawem natryskowym przesuwnym z deszczownią
Squerto. Zestaw wyposażony w kwadratową głowicę talerzową i nawiązującą do niej kształtem 1-funkcyjną rączkę
natrysku został połączony z nowoczesną baterią natryskową ścienną Algeo Square. W strefie tej jest również odpływ
liniowy Wall ze stali nierdzewnej z dekoracyjną polerowaną maskownicą. W przestrzeni do mycia umieszczono
nablatową prostokątną umywalkę. Atrakcyjnie wyglądającą parę tworzy z nią bateria o lekko zwężającym się korpusie
należąca do kolekcji Algeo Square. W tak zaaranżowanej łazience znalazły też swoje miejsce szklane wazony oraz
kwiaty, które najlepiej podkreślają estetyczny wystrój.
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Żywe, wiosenne barwy wspaniale prezentują się w kuchennych i łazienkowych wnętrzach. Rozjaśniają pomieszczenia,
budzą miłe skojarzenia z wakacyjnymi podróżami, uspokajają i doskonale komponują się z takimi materiałami jak
drewno, stal czy ceramika. Kreują aranżacje o niepowtarzalnym naturalnym uroku.
FERRO
press box
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