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Elegancki wymiar łazienki

Elegancja to piękno, harmonia, dobry smak, umiar. To także szlachetność, czyli najwyższa jakość, spokój i subtelność.
Elegancja jest ponadczasowa.

Sztuka umiaru
Umiar kojarzy się z minimalizmem. Nie oznacza jednak: „za mało czegoś”, tylko raczej: „tyle, ile trzeba”, „w sam
raz”. Nie za dużo dodatków, form, kolorów. Najlepsze będą więc proste kształty, a także biel, beże i delikatne odcienie
szarości.
Jak w jasnej aranżacji o kaflach naśladujących biały marmur, ozdobionych subtelnymi złotymi dekorami. Dużej
prostokątnej umywalce w bieli towarzyszy bateria Stratos. To nowoczesny model podtynkowy, który cały mechanizm
ma ukryty w ścianie, na zewnątrz widać tylko dyskretną maskownicę o geometrycznej formie, wygodny płaski uchwyt
i długą prostą wylewkę. Nie zajmuje wiele miejsca, nie zwraca zbytnio uwagi. Piękne, błyszczące wykończenie w
chromie sprawia, że ma wiele elegancji i doskonale wpisuje się w każdą przestrzeń łazienkową.
Elegancja czerni
Czerń to zdecydowana barwa, która nie potrafi być niezauważalna. Jej zadaniem jest zresztą przykuwać wzrok,
wyznaczać styl, dodawać charakteru. Kiedyś kojarzyła się wyłącznie z powagą, smutkiem, chłodem. Obecnie stała się
synonimem wyjątkowości i oczywiście elegancji.
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Świetnie sprawdza się w klasycznych aranżacjach. Lubi również wchodzić w mariaż z nowoczesnymi nurtami, nawet z
industrialem – ten też potrafi być elegancki! Przykładem stylizacja z prostokątną czarną umywalką, do której
projektant dobrał charakterystyczną czarną baterię Stratos Black. To model stojący, o cylindrycznym korpusie, płaskim
uchwycie i spłaszczonej wylewce zakończonej perlatorem. Matowoczarna barwa została ładnie wyeksponowana na tle
białej ściany z wielkim okrągłym lustrem.
Szyk black & white
Czarna armatura to zresztą doskonały pomysł na zaaranżowanie eleganckiej łazienki w każdym stylu. Może to być
klasyka black & white, ale w nowoczesnym wydaniu, jak w przypadku kompozycji z białymi marmurowymi ścianami,
podłogą imitującą drewno i dekoracyjnymi lamelami.

Do czarnych umywalek w formie mis dobrano smukłe, czarne nablatowe baterie Stratos Black. Kontrastują z jasnym
tłem, ciekawie korespondując z czarnymi elementami podwieszanej szafki, drucianymi oprawami industrialnych lamp,
czarnym wieszakiem na ręczniki, a także z efektownym zestawem prysznicowym z deszczownią.
Z dodatkiem złota
Elegancka przestrzeń powstanie także, gdy do bazy w bieli wprowadzimy więcej elementów ze złotem. Powstanie
intrygujący efekt glamour, wykreujemy luksusowy klimat retro, jakże na topie w ostatnim czasie.
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W kompozycji o złotych oprawach luster i złotych stelażach szafek umywalkowych wykorzystano połyskujące
chromem, stojące baterie umywalkowe Stratos. Nowoczesność płynnie przechodzi tu w styl klasyczny. Łazienka z
wolnostojącą wanną staje się niczym domowy salon spa. Dużo w nim światła – w dzień naturalnego, wpadającego
przez wielkie okna udekorowane roletami. Wieczorem wnętrze rozświetlone jest m.in. przez gustowne lampy w złotych
oprawach. Ich światło odbija się w licznych błyszczących powierzchniach.
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