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Łazienka w odsłonie eko

Nurt eko to oszczędność w różnych dziedzinach, a równocześnie stawianie na wysoką jakość i trwałość. To styl dla
tych, którzy urządzają na długo.

Ekologia w łazience dotyczy przede wszystkim codziennego oszczędzania wody i energii. Mając to na uwadze, należy
starannie dobierać wyposażenie.
Na co zwrócić uwagę w przypadku armatury? Zanim kupimy baterię, sprawdźmy, czy ma perlator, który sprawia, że
woda miesza się z powietrzem. Strumień wydaje się nam silniejszy niż jest w rzeczywistości, nie puszczamy więc
wody więcej aniżeli potrzeba. Godne polecenia są baterie jednouchwytowe, gdyż pozwalają szybciej i łatwiej ustawić
odpowiednią temperaturę oraz intensywność strumienia.
W aranżacji wykorzystano modele baterii z serii Alba VerdeLine marki Ferro. Jednouchwytowa stojąca bateria
umywalkowa została wyposażona w regulator ceramiczny, a także w perlator AirMix M24x1. System łatwego
usuwania kamienia wapiennego easy clean pomaga w szybkim utrzymaniu jej w czystości. W zestawie jest korek
spustowy klik-klak. Bateria wannowa z tej samej linii ma przełącznik wanna/natrysk i ogranicznik przepływu dla
natrysku. Oba modele są ekologiczne, funkcjonalne, a zarazem atrakcyjne. Zostały pokryte błyszczącą chromowaną
powłoką. Cechuje je nowoczesny design: geometryczna forma korpusów, prosty kształt uchwytów i wylewek z
łagodnymi zaobleniami na krawędziach.
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Umywalka znajduje się na blacie minimalistycznej, wolnostojącej szafki z szufladami, w kolorze jasnego różu,
postawionej na cieniutkich, wysokich nóżkach, dzięki czemu łatwo utrzymać pod nią czystość. Nad umywalką
ulokowane jest duże okrągłe lustro w eleganckiej oprawie. Po jego bokach wiszą lampy w formie żarówek (oczywiście
LED-y) na długich, czarnych kablach, które dodają ciekawego, industrialnego posmaku.
Niewielkie prostokątne płytki sięgają tylko do połowy ściany i stanowią również okładzinę wanny. Powierzchnię nad
glazurą pokrywa jasna farba dobrej jakości, nieszkodliwa dla zdrowia ani środowiska. Na podłodze dobrze wyglądają
duże kwadratowe kafle imitujące marmur.

Dominujące barwy to biel, delikatne szarości, pudrowy róż, czyli stonowane kolory, które dobrze odbijają światło.
Wnętrze wydaje się wtedy większe niż w rzeczywistości i jaśniejsze. W dzień jak najdłużej rozświetlają je promienie
słońca przenikające przez duże okna, które równocześnie wpuszczają do pomieszczenia zieleń z ogrodu. Intymność
gwarantują eleganckie rolety z naturalnej tkaniny.
Nowoczesny, ekologiczny styl łazienki podkreślają akcesoria łazienkowe – proste chromowane wieszaki na ręczniki,
dozownik na mydło z mlecznego szkła. Oszczędnie i starannie dobrane dodatki, jak świece w transparentnych
kloszach, żywe kwiaty w nowoczesnych kwietnikach i donicach, wnoszą przytulność i nutę romantyzmu. Czarno-białe
grafiki, na przykład z napisami nawiązującymi do tematyki ekologiczno-łazienkowej, ożywiają aranżację, wprowadzają
pozytywną energię i dobry humor, tak potrzebny w miejscu, w którym zaczynamy oraz kończymy każdy dzień.
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