newss.pl

Łazienkowe wnętrze ze szczyptą oranżu

Doskonale dopasowana do indywidualnych potrzeb właścicieli, a jednocześnie zaskakująca i wzbudzająca zachwyt
nieszablonowymi rozwiązaniami. Oto komfortowa łazienka z efektem „wow”.

W przestronnym pomieszczeniu o wysokich sufitach projektant stworzył nowoczesną aranżację o niezwykle
energetycznym charakterze. O poranku wnętrze rozjaśnia dzienne światło wpadające przez duże okna wypełnione
mlecznym szkłem. Białe powierzchnie jeszcze wzmacniają efekt rozświetlenia. W takim miejscu zdecydowanie łatwiej
rozpocząć dzień.
Dominuje styl industrialny – z jednolitą wylewką podłogową w szarym kolorze i połączonymi z blatem umywalkami z
kamienia w grafitowym odcieniu. Ściany wyłożono białymi płytkami typu „metro”. Przemysłowy klimat wprowadziły
dodatkowo oryginalne lampy – żarówki na długich kablach, wpisane w czarne, druciane oprawy w formie figur
geometrycznych: trójkątów, kwadratu, okręgów.
Typowa dla loftu surowość kompozycji została złagodzona drewnianym sufitem. Wizualny chłód najmocniej
przełamuje jednak intensywna, ceglana barwa wolnostojącej wanny i minimalistycznych, okrągłych półek na kółkach.
Oranż, przywołujący skojarzenia nie tylko z naturalną cegłą, ale i ze znakami ostrzegawczymi w hali fabrycznej,
wprowadza niespotykaną dynamikę, ożywia stylizację. Bez wątpienia wywołuje efekt zaskoczenia u osoby wchodzącej
po raz pierwszy do tej łazienki.
Dla mocnych, rzucających się w oczy pomarańczowych elementów wręcz idealnym tłem są stonowane szarości i biel.
Dobrze komponują się też w tym zestawieniu połyskujące chromem designerskie nogi wanny, dekoracyjny grzejnik i
błyszcząca armatura.
Do aranżacji wybrano baterie podtynkowe ALGEO marki Ferro. Ich minimalistyczna forma świetnie harmonizuje z
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industrialem. To eleganckie, a zarazem funkcjonalne modele, które nie zajmują wiele miejsca, gdyż na ścianie
widoczne są tylko prostokątne płytki z częściami sterującymi. W przypadku baterii wannowej są to: płaska wylewka o
długości 19 cm, podłużna opływowa rączka natrysku punktowego, ceramiczny przełącznik wanna/natrysk oraz
uchwyt. Bateria umywalkowa posiada 18-centymetrową wylewkę. W obydwu modelach zamontowano perlator
napowietrzający strumień wody, dzięki czemu korzystamy z niej oszczędniej. Baterie zostały wyposażone w regulatory
ceramiczne. Z armaturą korespondują łazienkowe akcesoria z linii GRACE, jak szklanki na szczoteczki czy dozownik
na mydło – wykonane ze szkła, chromowane, estetyczne.
Nowoczesność w interesujący sposób skontrastowano z elementami vintage. Ducha przeszłości przywołuje drewniany
wieszak na ręczniki w starym stylu czy krzesło o giętym oparciu i toczonych nogach.
Uwagę przykuwa też ogromne lustro w strefie umywalki, umieszczone we wnęce stanowiącej jednocześnie półkę na
flakony z perfumami czy przybory do makijażu. Wielka tafla dodaje aranżacji głębi, sprawia, że pomieszczenie wydaje
się jeszcze większe.
Wieczorem łazienka zamienia się w komfortową przestrzeń sprzyjającą relaksowi i wyciszeniu. Wystarczy na stolikach
ustawić świece i zafundować sobie ciepłą, aromatyczną kąpiel.
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