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Akcesoria na mydło

Obok armatury i mebli akcesoria są bardzo ważną częścią wyposażenia każdego łazienkowego wnętrza. Wykonane z
różnych materiałów ułatwiają codzienną pielęgnację, pomagają w organizacji przestrzeni, a dobrze dobrane do
aranżacji, są również znakomitą ozdobą pomieszczenia. W kolekcjach znajdują się między innymi półki szklane, na
których ustawimy na przykład kosmetyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty na papier toaletowy, lusterka stojące i
wiszące, kubki na szczoteczki, a także niezastąpione akcesoria na mydło. Po produkt ten sięgamy wiele razy dziennie,
dlatego trudno dziś sobie wyobrazić łazienkę bez ustawionej na brzegu umywalki czy wanny mydelniczki lub stojącego
bądź wiszącego dozownika.
W naturalnym stylu
Jeśli w naszej łazience znajdują się drewniane meble i kwiaty, królują odcienie brązu oraz beżu, warto wyposażyć ją w
akcesoria z bambusa. Miłe w dotyku, o charakterystyczne okrągłym kształcie, powierzchni z wyraźnie zaznaczonym
usłojeniem i barwie nawiązującej do kolorów przyrody doskonale uzupełnią naturalny wystrój. Natomiast do
surowego, minimalistycznego wnętrza wprowadzą miłą atmosferę sprzyjającą relaksacyjnej kąpieli w wannie lub pod
prysznicem.
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Podobną funkcję spełnią mydelniczka i dozownik wykonane z tworzywa imitującego drewno wenge. Ciemne
wybarwienie wenge w sposób wyraźny wyróżnia się na białej ceramice, ożywiając i ocieplając przestrzeń umywalki.
Akcesoria o prostokątnych kształtach pasują do armatury i ozdób w geometrycznej formie tworząc razem z nimi
atrakcyjną wzorniczo kompozycję.
Nowocześnie i elegancko

Doskonale wyprofilowane dozowniki o delikatnie zaooblonej formie i połyskującej powierzchni będą ozdobą każdej
łazienki. Wiszące obok prysznica lub baterii umywalkowej, czy też ustawione na blacie bądź półce świetnie
zabezpieczają zawartość i ułatwiają codzienną pielęgnację. Ich ogromną zaletą jest wygodny i higieniczny sposób
dawkowania mydła, które nie spływa po ceramice i nie jest narażone na ześlizgnięcie się na podłogę. Te użyteczne i
eleganckie łazienkowe akcesoria dobrze wpisują się w różne wystroje wnętrz od klasycznych po industrialne.
Ponadczasowe piękno
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Okrągła mydelniczka wykonana z matowego szkła połączonego z lśniącym metalem wspaniale podkreśla klasyczny
wystrój łazienki. Jej forma nawiązuje do kształtów sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu – pozłacanego
ściennego lustra, wieszaka na ręczniki, umywalki, wolnostojącej wanny oraz dekoracyjnej armatury w stylu retro.
Prostota zawsze modna
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Prosty kształt mydelniczek czyni z nich akcesoria bardzo funkcjonalne. Dzięki praktycznej konstrukcji woda nie
gromadzi się na dnie, a mydło nie ześlizguje do umywalki lub brodzika. W zależności od potrzeb możemy wybrać
model stojący na umywalkę wyposażony w specjalne podpórki bądź wersję do drążków prysznicowych. Pokryte
błyszczącą chromowaną powłoką staną się subtelną ozdobą każdej łazienki.
W parze z prysznicem

Znakomitym rozwiązaniem dla wygodnych są natryski posiadające mydelniczki. Chromowane, albo z tworzywa
transparentnego lub matowego w atrakcyjnych formach nie tylko wspaniale dekorują prysznic, ale także pozwalają na
łatwy i szybki dostęp do mydła podczas kąpieli. Nie musimy więc wyposażać kabiny w dodatkowe półki. Rozwiązanie
to sprawdzi się szczególnie w niewielkich łazienkach, w których cenimy każdą wolną przestrzeń.
W materiale wykorzystano zdjęcia i informacje o mydelniczkach i dozownikach na mydło marki FERRO.
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