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Wybierz klimat łazienki - ciepłe beże czy chłodny błękit

Sposób w jaki aranżujemy wnętrze domu nie jest przypadkowy. Kolory ścian, mebli i dodatków odzwierciedlają nasz
gust, charakter i wpływają na samopoczucie. Każde pomieszczenie ma swój własny urok, jednak łazienka jest miejscem
szczególnym. To w niej odpoczywamy po ciężkim dniu i relaksujemy się pod strumieniem gorącej wody. Dlatego tak
ważne jest, żeby była funkcjonalna i odpowiadała naszym upodobaniom.

Produkty marki KOŁO pozwalają na aranżację wnętrza zgodnie z najnowszymi trendami w modzie. Równie ważna
jest funkcjonalność, aby we własnej łazience czuć się swobodnie i naturalnie. Warto też zadbać o taką kolorystykę,
która pomoże nam w odpoczynku i relaksie. Ciepłe, pastelowe kolory brązu i beżu będą idealne dla wielbicieli kąpieli z
pianą, olejkami zapachowymi i świecami. Natomiast chłodne odcienie błękitu, granatu i szarości docenią zwolennicy
dynamicznego trybu życia.
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Przytulnie i elegancko
W każdym domu łazienka jest miejscem wyciszenia, to w niej zostawiamy emocje nagromadzone przez cały dzień,
zmęczenie i zły humor. Łagodne, ciepłe odcienie czekolady, orzecha i piaskowca na ścianach, w połączeniu z
subtelnymi kształtami śnieżnobiałej ceramiki oraz brązowymi meblami stworzą niepowtarzalną krainę spokoju i
odprężenia. W takim miejscu zapomnimy o troskach mijającego dnia i zrelaksujemy się w ciepłej wodzie, otoczeni
słodkim, owocowym zapachem olejku kąpielowego.
Ceramika i meble łazienkowe serii Nova marki KOŁO, doskonale wkomponują się do wnętrza. Klasyczne i gustowne
rozwiązanie, jakim jest połączenie białych korpusów z frontami w kolorze drzewa czereśni sprawi, że meble Nova
poprzez kontrast barw podkreślą charakter wnętrza i nadadzą mu przytulnego wyglądu.
– Ceramika z Serii Nova wyróżnia się subtelnymi, owalnymi kształtami. Jeśli połączymy ją z meblami z tej samej
kolekcji uzyskamy przestrzeń w ciepłym, nastrojowym klimacie. W skład zestawu wchodzi także lustro wiszące z
oświetleniem, co pozwala na kompletną aranżację łazienki – mówi Krzysztof Brzeziński, Product Manager ds.
Ceramiki w Sanitec KOŁO.

W takim magicznym wnętrzu nie może zabraknąć wanny. Doskonałym rozwiązaniem jest narożna wanna Rewia. Jej
wymiary 145x145 cm oraz podwyższone siedzisko gwarantują komfort kąpieli nawet dla dwóch osób.
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Powiew morskiej bryzy
Łazienka w chłodnych odcieniach błękitu, granatu i szarości przywodzi na myśl głębię oceanu i szum wiatru.
Stonowane barwy w funkcjonalnym wnętrzu idealnie sprawdzą się u zwolenników aktywnego trybu życia. Dobrym
pomysłem na uzupełnienie łazienki utrzymanej w takim klimacie jest seria Primo marki KOŁO, stworzona dla osób
lubiących nowoczesne i oryginalne wnętrza.
Duży wybór ceramiki oraz mebli pozwoli urządzić wnętrze w sposób wyjątkowy. Białe fronty i korpusy szafek w
kolorze dębu karmelowego z nietypowymi, małymi drzwiczkami będą dobrym kontrastem dla glazury w chłodnej
tonacji błękitu lub szarości. W taką aranżację idealnie wpisze się kabina prysznicowa. Ciekawą propozycją jest kabina
Geo 6. Profile o srebrnym połysku doskonale wkomponują się w zimny klimat łazienki.
– Duży wybór modeli pozwoli dopasować kabinę Geo 6 do wnętrza i stworzyć część kąpielową odpowiadającą
nastrojowi łazienki. W zależności od wielkości wnętrza można wybrać kabinę o wymiarach 80x90 cm lub 100x120
cm. Przezroczyste szkło w drzwiach sprawi, że mniejsze pomieszczenie będzie bardziej przestronne, a większe zyska
elegancki wymiar – mówi Artur Banasiak, Senior Product Manager ds. Kabin i Brodzików w Sanitec KOŁO.
Dzięki produktom marki KOŁO łatwo stworzymy przyjazną i wygodną łazienkę. Dobrana do naszych upodobań
kolorystyka ułatwi wypoczynek i relaks. Wielbiciele brązów i delikatnych beży z użyciem właściwych propozycji
marki KOŁO zyskają estetyczną przestrzeń w przytulnym klimacie, w której wieczorna kąpiel zmieni się w królewski
ceremoniał. Zwolennicy nadmorskich spacerów brzegiem morza dobrze poczują się w chłodnym, niebiesko-szarym
wnętrzu.
Producent: Sanitec KOŁO Sp. z o.o.
www.kolo.com.pl

Sanitec KOŁO Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm z branży wyposażenia łazienek.
W 1993 r. przyłączyła się do międzynarodowej Grupy Sanitec, największego w Europie producenta ceramiki
łazienkowej. Sanitec KOŁO posiada zakłady w Kole, Włocławku oraz w Ozorkowie. Firma zatrudnia ponad 1500 osób.
Sanitec KOŁO jest producentem i dystrybutorem ceramiki łazienkowej, wanien i brodzików akrylowych, hydromasaży,
kabin prysznicowych oraz mebli łazienkowych sprzedawanych pod markami KOŁO, KORALLE i KERAMAG.
Oferowane wyroby charakteryzuje nowoczesne wzornictwo oraz najwyższa jakość. Spełniają one europejskie standardy
jakości, posiadają certyfikaty B i CE są produkowane zgodnie z systemami zarządzania jakością (ISO 9001) i
środowiskowego (ISO 14001).
Firma otrzymała m.in. tytuł Ogólnopolskiego Lidera Eksportu (2008), Certyfikat Polskiego Produktu Światowego,
nagrodę "Wybór Roku" corocznie w latach 2002 – 2008, medal Przyjaciel Integracji oraz tytuł Partner Polskiej
Ekologii - przyznany przez Narodową Radę Ekologiczną.
E.C.H.O. COMMUNICATIONS
Więcej informacji z firmy Sanitec KOŁO ( press box )
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