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Kąpiel w stylowej kamienicy

Stare wnętrza bywają niezwykle inspirujące. Jednak zgodne łączenie dwóch światów: starego i nowego, to prawdziwe
wyzwanie. Jak zatem najlepiej poradzić sobie z aranżacją łazienki w stylowej kamienicy?

Łazienka w starej kamienicy ma niewątpliwie swoje atuty. Wśród nich warto wymienić wysokie sufity i nierzadko
ogromne okna. Pozytywem będzie także spory metraż takiego wnętrza. Po drugiej stronie – co również się zdarza – w
kamienicach znajdziemy małe, wąskie i wysokie łazienki o zaburzonych proporcjach. Przy ich urządzaniu nie obejdzie
się bez specjalnych trików aranżacyjnych, które pozwolą przywrócić wnętrzu utraconą harmonię. Nierzadko nie
unikniemy też zmiany położenia poszczególnych elementów wyposażenia. To natomiast będzie wiązało się z
przenoszeniem części instalacji. Tak, remont łazienki w starej kamienicy może okazać się pracochłonny i kosztowny.
Ale efekt końcowy, z pewnością zrekompensuje ten wysiłek. Taka łazienka zachwyci wszystkich – nawet tych
nieprzekonanych do historycznego budownictwa.
Oczywiście aranżując tego typu wnętrze można postawić na nowoczesną stylistykę. Jednak najczęściej łazienki w
stylowych kamienicach są efektownym połączeniem klasyki z nienarzucającą się nowoczesnością. Przecież nikt nie
twierdzi, że musimy tu korzystać z tradycyjnych górnopłuków. Dostępna na rynku wielość rozwiązań z pewnością
pozwoli na stworzenie przestrzeni godzącej współczesną wygodę z elementami stylizowanymi na dawne sprzęty.
Istotne jest znalezienie właściwej okładziny ścian i podłóg. Tu najczęściej warto sięgnąć po elementy stylizowane. Z
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pewnością odpowiednie będą płytki typu subway. Nie dość, że historycznie nawiązują do przełomu XIX i XX wieku, to
dodatkowo od kilku sezonów są prawdziwym hitem zarówno jeśli chodzi o łazienki, jak i kuchnie. Najczęściej
wybieraną w tego typu łazienkowych stylizacjach biel płytek, warto przełamać ciepłą barwą naturalnego drewna. W
takim przypadku można postawić – o ile pozwoli na to jego stan - na oryginalny parkiet. Odnowiony i dobrze
zabezpieczony z pewnością posłuży nam jeszcze wiele lat.
Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią, nasza stylizowana łazienka może stać się miejscem przeznaczonym nie
tylko do kąpieli. Dzięki swojej przestronności służyć będzie codziennemu relaksowi i pielęgnacji ciała. Z pewnością
jej centrum powinna stanowić wolnostojąca, stylizowana wanna. To na niej ma skupiać się wzrok osoby wchodzącej do
łazienki. Ważne są nie tylko jej wielkość i kształt, ale również armatura, którą do niej dobierzemy. Zamiast baterii w
stylu retro, warto sięgnąć po współczesne rozwiązania o nienarzucającym się wzornictwie. Do tego typu wanny świetna
okaże się zamontowana na specjalnej półce czterootworowa bateria Algeo Square marki Ferro. Jeśli preferujemy
rozwiązania wolnostojące, możemy zdecydować się na niezwykle efektowną baterię Fiesta.
Przeciwwagą dla stylizowanego klimatu łazienki może być strefa umywalki zaprojektowana w zupełnie nowoczesnym
stylu. Minimalistyczna szafka podumwalkowa z pojemnymi szufladami, stojąca misa umywalki oraz przystosowana do
niej stojąca nablatowa bateria umywalkowa Algeo Square będą idealnie komponowały się z delikatną stylistyką retro.
Całości tej strefy dopełni ogromne lustro ze zintegrowanym oświetleniem.
By w pełni wykorzystać potencjał metrażu takiej łazienki, a także podkreślić jej relaksacyjny charakter, warto
zaaranżować tu także toaletkę. Najlepiej, by stylistycznie odpowiadała szafce podumywalkowej. Przestronny blat oraz
lustro ze zintegrowanym oświetleniem okażą się sprzymierzeńcem każdej kobiety zasiadającej tu do wykonania
makijażu. Taboret czy też krzesło, które ustawimy w tej strefie jak najbardziej mogą nawiązywać do historycznego
wymiaru naszej łazienki. Doskonałym uzupełnieniem tak zaaranżowanego wnętrza będzie naturalna zieleń, której nie
może zabraknąć w żadnym salonie kąpielowym.
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