
WNĘTRZA łaz ienka

Nie zawsze musisz rezygnować z czegoś, na czym ci bardzo
zależy. Jeśli masz małą łazienkę, a chcesz korzystać zarówno
z długich kąpieli w wannie, jak i szybkich orzeźwiających
natrysków w kabinie, wybierz rozwiązanie „dwa w jednym”.
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WNĘKA NAD PODWIESZONYM SEDESEM została wykorzystana
na szafkę. Jej fronty, oklejone laminowaną naklejką, nie mają
uchwytów (otwierają się po lekkim naciśnięciu – to system
nazywany tip-on). Trzeba przyznać, że wyglądają nie jak drzwiczki,
a raczej jak dekoracyjne panele ścienne. Nad wanną są dwie
półki-wnęki wykończone czarną mozaiką.

DO TEJ NIEWIELKIEJ ŁAZIENKI (4,8 m kw.) projektantka zapro-
ponowała wannę z parawanem umożliwiającym swobodne
branie natrysku. Wybór padł na parawan dwuskrzydłowy,
który po złożeniu nie przeszkadza w korzystaniu z wanny.
Zastąpienie dwóch urządzeń jednym pozwoliło też wygospo-
darować miejsce na liczne schowki.
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SZAFKA POD UMYWALKĄ, z dwoma przepastnymi szufladami,
została przedłużona o płytkie otwarte półki. Korpus mebla
jest wykonany z płyty fornirowanej dębem, a szuflady – z płyty
lakierowanej na biało. Wzdłuż całej ściany zainstalowano lustro,
które optycznie powiększa niewielkie wnętrze.

KĄPIEL W PIANIE? TAK!
Podczas urządzania niewielkiej łazienki często
mamy dylemat, jakie urządzenie wybrać: wannę
czy kabinę prysznicową. I chociaż wiele prze-
mawia za tym, żeby w małym wnętrzu zainsta-
lować tylko kabinę, nie wyobrażam sobie, że
mogłabym zrezygnować z długich, odprężają-
cych kąpieli. Na szczęście dla mnie i dla osób,
które myślą podobnie, ten problem da się łat-
wo rozwiązać.

Wanna i kabina w jednym...
...to pomysł w sam raz do małej łazienki. Producenci
oferują np. kabiny prysznicowe z głębokim brodzikiem
– namiastką wanny. Jeśli jednak nie odpowiadają ci ich
wymiary albo kształt, zdecyduj się na wannę z parawanem
i zamontuj na ścianie uchwyt na rączkę prysznicową.
Z takiego rozwiązania możesz skorzystać również wtedy,
gdy masz już urządzoną łazienkę z wanną.

Edyta Jabłońska
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