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Naturalny minimalizm

„Mniej znaczy więcej” to zwięzła maksyma architekta Ludwiga Mies van der Rohe’a najpełniej definiująca minimalizm
jako trend nie tylko w urządzaniu wnętrz, ale i filozofię życia.
Minimalizm zachęca do pozbycia się zbędnych rzeczy, generujących chaos, bałagan, przesycenie i nadmiar bodźców,
na rzecz ograniczenia się do tego, co potrzebne i funkcjonalne, za to solidne i wysokiej jakości. Tendencja ta
harmonizuje ze stylem eko, który we współczesnym świecie jest już nie tylko modą, ale wymogiem mającym na celu
zahamowanie postępującej degradacji naszej planety.
W przypadku urządzania łazienki minimalizm ma dodatkowe zalety. W niewielkich pomieszczeniach – standardowa
łazienka w niedużym mieszkaniu w bloku to 3 do 6 m2 – pomaga uniknąć ciasnoty i optymalnie wykorzystać
powierzchnię. Ułatwia też utrzymanie porządku i higieny we wnętrzu, które szybko ulega zabrudzeniu, a w którym
czystość jest szczególnie istotna. Łazienka to także miejsce odprężenia, wytchnienia i relaksu po aktywnym, pełnym
emocji dniu, czemu sprzyja spokojny, harmonijny, stonowany wystrój.
Pomieszczenie widoczne na zdjęciu nie jest małe, ale sposób jego urządzenia dodatkowo potęguje wrażenie
przestronności za sprawą dużych, szarych płytek na ścianach i podłodze oraz niemal niewidocznej szklanej tafli
wydzielającej strefę prysznica. Ogromne, sięgające podłogi okno zapewnia maksymalny dostęp naturalnego światła.
Funkcję półki na kosmetyki pełni artystycznie ociosany kawałek surowego drewna. Minimalizm nie toleruje tandety,
ogranicza liczbę zastosowanych barw do 2-3 chłodnych kolorów. Natura jednak nigdy nie jest kiczowata, więc jako
jedyny mocny akcent wnętrza występuje tu duży element z roślinnymi motywami przywodzącymi na myśl egzotyczną
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dżunglę. Biorąc prysznic w takim otoczeniu, możemy poczuć się niczym pod strugami orzeźwiającego wodospadu w
sercu tropików. Pełen komfort zapewni niezawodna armatura, zaprojektowana w oparciu o klasyczne formy
geometryczne. Zarówno bateria natryskowa Alba VerdeLine, jak i zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią Amiga
VerdeLine stanowią kwintesencje stylu minimalistycznego, cechuje je bowiem prostota, elegancja i funkcjonalność.
Bateria została wyposażona w wysokiej jakości regulator ceramiczny oraz praktyczny ogranicznik przepływu wody.
Zestaw natryskowy posiada regulowany rozstaw uchwytów, umożliwiający dopasowanie go do istniejących otworów w
ścianie, wyposażony w estetyczną, płaską półkę na kosmetyki z regulacją mocowania. Głowica talerzowa deszczowni o
średnicy 200 mm pozwala na chwile odprężenia w strugach wody, a wygodna rączka natryskowa połączona z
półtorametrowym wężem umożliwia skorzystanie z prysznica bez konieczności moczenia włosów. Elegancka
chromowana powłoka urządzeń idealnie współgra z kolorem ścian i podłogi. Na szczególną uwagę zasługują
zastosowane we wszystkich produktach z serii VerdeLine rozwiązania pozwalające na znaczne ograniczenie zużycia
wody – nawet do 50%, bez obniżenia komfortu użytkowania, za to z korzyścią dla naszych finansów oraz Ziemi, na
której zasoby słodkiej wody nie są przecież niewyczerpane. Dzieje się to za sprawą napowietrzenia strumienia
wypływającej wody przez innowacyjny Ferro Air-in System. Z kolei Ferro Easy Clean System to sprytny sposób na
łatwe usuwanie kamienia wapiennego poprzez przetarcie dłonią powierzchni perlatora bez konieczności wykręcania go
z urządzenia.
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