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Wstęp
Urządzanie łazienki to nie lada wyzwanie.

inne pytania, które zadaje sobie każdy z nas

Warto skupić się na jakości i ponadczaso-

przy okazji urządzania łazienki, znajdziecie

wości dobieranych produktów. Remont

odpowiedzi w poniższej publikacji.

jest kosztowny, a pomieszczenie to ma
przecież służyć nam przez lata. Czy warto
więc uwzględniać obowiązujące trendy?
Przedstawiamy Wam najczęściej wyszukiwane przez użytkowników Skąpiec.pl
produkty, w tym szafki, półki, zestawy łazienkowe, lustra, parawany nawannowe,
obudowy brodzików i wanien oraz deski

Raport ten jest doskonałym uzupełnieniem naszych wcześniejszych publika-

Serwis Skąpiec.pl powstał w październiku 2004

cji o Armaturze łazienkowej i Ceramice

roku jako jedna z pierwszych porównywarek

łazienkowej.

w Polsce. Był odpowiedzią na rodzącą się potrze-

Zapraszamy do lektury! Mamy nadzieję, że
okaże się ona pomocna.

bę coraz większej grupy użytkowników Internetu
w naszym kraju. Potrzebę szybkiego wglądu w
oferty sklepów na rozwijającej się platformie han-

Skąpiec.pl

dlowej e-commerce oraz ich porównania.

sedesowe. Z niniejszej lektury dowiecie się,

Porównywarka bardzo szybko zyskała ogromną

jakich producentów poszukiwali Internauci

popularność. Już w trzy miesiące po starcie od-

oraz na których aspektach produktów sku-

wiedziło ją 27 tys. unikalnych użytkowników, któ-

piali się najbardziej.

rzy wygenerowali 471 tys. odsłon.

W dalszej cześci raportu zaproszeni przez

W styczniu 2013 roku Skąpiec.pl zanotował nie-

nas eksperci przedstawią Wam pomysły

mal 30 mln odsłon. W naszej bazie dostępne są

i możliwości aranżacyjne. Jakie materiały

oferty ponad 3100 sklepów internetowych, po-

wybrać? Które rozwiązania sprawdzą się

dzielonych na 24 kategorie tematyczne.

w niewielkich łazienkach? Jak za nieduże
pieniądze osiągnąć efekt elegancji czy stylu w pomieszczeniu, które powinno być
przede wszystkim funkcjonalne? Na te i
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Patronat medialny

www.czasnawnetrze.pl

www.meble.pl

www.pomyslnadom.pl

www.domideco.pl

www.magazynlazienka.pl

www.zakupologicy.pl

www.kobietawielepiej.pl

www.intellio.pl

www.sztuka-wnetrza.pl

www.mieszkaniezpomyslem.pl

www.kalkulatorybudowlane.pl

www.trendz.pl

www.terazdom.info

www.pomyslnamieszkanie.pl

www.jakurzadzic.com

www.kobietamag.pl

www.dobrzemieszkaj.pl

www.wodatozycie.org

www.dobrzemieszkaj.pl

www.pieknydom24.pl

www.4budowlani.pl
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Metodologia
Pierwsza część naszego
raportu specjalnego
powstała w oparciu o analizę
wyborów, dokonywanych
przez internautów, którzy w II
kwartale 2013 roku odwiedzili
w serwisie Skąpiec.pl działy
poświęcone łazience.
Pod uwagę wzięliśmy rozkład popularności wewnątrz filtrów, natomiast w celu wyłonienia najpopularniejszych
produktów przeanalizowaliśmy ilość odwiedzin poszczególnych artykułów z omawianych kategorii.

Zdajemy sobie sprawę, że ten dość prosty tok

znajduje się najwyżej i odwrotnie. Takie dane

wnioskowania nie uwzględnia wielu czynni-

aktualizowane są co godzinę z ostatnich 168

ków, mogących mieć istotny wpływ na wy-

(7x24) godzin.

mienione przez nas wskaźniki. Jednocześnie
jednak taka metoda wnioskowania pozwala
na przedstawienie usystematyzowanych i bar-

Analizując dane dotyczące wartości parametru

dziej przejrzystych wyników oraz osiągnięcie

„Producent” należy pamiętać o tym, że możli-

dużej oszczędności czasu.

wa jest analiza danych na dwa sposoby:
•

„Producent”;

Należy jednak pamiętać, że na wyniki badania
ma także wpływ struktura naszego serwisu. Po
wejściu w każdy dział i kategorię wyświetlane
jest 10 najczęściej wybieranych przez użytkowników produktów. Filtry produktów także
ustawione są według dokonywanych przez

wybór określonej wartości w filtrze

•

rozkład wejść w produkty określonej marki „bezpośrednio z serwisu”.

Aby zachować spójność raportu posłużyliśmy
się analizą opartą o pierwszą z tych metod.

użytkowników serwisu wyborów, tzn. najczęściej wybierany parametr w określonej grupie

Za wskaźnik preferencji przyjęliśmy popularność działów, kategorii, marek oraz indywidualnych produktów wśród osób
odwiedzających serwis. Popularność z kolei postanowiliśmy
mierzyć oglądalnością - założyliśmy, że im większą oglądalność ma dany produkt, tym bardziej jest popularny i w tym
większym stopniu jest preferowany.
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Preferencje zakupowe
internautów
Aby łazienka służyła nam przez lata,
należy urządzić ją zgodnie z wszelkimi
wymogami funkcjonalności. Warto też
zwrócić uwagę na jakość poszczególnych
elementów, a przede wszystkim to, czy są
przystostosowane do kontaktu z wodą.
Istotną sprawą jest dobór odpowiednich mebli - w przypadku łazienki takich, które
będą wykonane z materiałów odpornych na wodę i wilgoć. Jeśli mamy więcej przestrzeni możemy pozwolić sobie na szafki, w których ukryjemy wszystkie kosmetyki.
Problem zaczyna się z niewielką łazienką – w tym wypadku najczęściej korzystamy
z rozwiązań typu 2 w 1.
Specjalnie dla Państwa sprawdziliśmy, jakie kwestie były najważniejsze dla użytkowników Skąpiec.pl, którzy w ciągu ostanich miesięcy szukali wyposażenia do łazienki za pośrednictwem serwisu. Na kolejnych kartach raportu prezentujemy wyniki
naszej analizy, a także zestawienia najpopularniejszych produktów z 7 kategorii
produktowych: szafki łazienkowe, zestawy łazienkowe, lustra, obudowy brodzików,
obudowy wanien, deski sedesowe i parawany nawannowe.
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Szafki
łazienkowe

Wybór szafki do łazienki jest
związany z wielkością pomieszczenia i zlewu, na który
się zdecydowaliśmy.

okazał się Cersanit – 27% osób poszukiwało produktów
właśnie tej firmy. W czołówce znalazły się jeszcze takie
firmy jak: Antando, Deftrans oraz Koło. Wszystkie przekroczyły próg 10% popularności.

Ponad 65% internautów zawężało swoje poszukiwania
do konkretnego rodzaju szafek. Tych pod umywalkę szukało 33% użytkowników serwisu, zaś szafek wiszących
22%. Słupków oraz szafek stojących szukało odpowiednio 18,21% i 15,21% internautów.
Popularnością na poziomie 21 punktów procentowych
cieszył się filtr „Producent”. Zwyciężcą w tej kategorii

Szafki łazienkowe

13,69%
Lustro

21,13%
Producent

65.18%

Rodzaj

21.13%

Producent

13.69%

Lustro

65,18%
Rodzaj
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SZAFKI ŁAZIENKOWE - RANKING

1

Belini

Szafka łazienkowa FINE /W/kasztan/3

M.F.Meble
2

Szafka słupek łazienkowy MONIA D+K 40cm

M.F.Meble
3

Szafka słupek łazienkowy MONIA 2D+2S 30 cm

Cersanit
4

Szafka MOCCA pod umywalkę Roma 80 S544-011-DSM

Cersanit
Sprawdź ceny
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Zestawy
łazienkowe

Zestawy łazienkowe świetnie sprawdzą się, kiedy chcemy urządzić łazienkę w jednym, prostym stylu i nie mamy czasu na
szukanie każdego elementu z osobna.
Tym bardziej, że kupując produkty osobno (np. szafkę

poszukujących. Polska firma meblarska Elitta zyskała uwa-

i umywalkę) istnieje ryzyko, że nie będą one idealnie do

gę 7,99% decydujących się zaznaczyc filtr „Producent”,

siebie pasować.

niewiele mniejszą, również niespełna 8-procentową popularność zdobyła firma Villeroy & Boch.

Wśród najpopularniejszych producentów zestawów
łazienkowych znalazła się firma Roca, wybierana przez
prawie 30% użytkowników Skąpiec.pl. Zestawy firmy
Koło cieszyły się popularnością internautów na poziomie 24,2%, zaś firmę Cersanit zaznaczało 20,43%
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ZESTAWY ŁAZIENKOWE - RANKING

1

Koło

Roca

Solo zestaw umywalka 50cm + szafka
stojca (79002)

2

Zestaw łazienkowy 80 Biały Gap umywalka 80x44 cm + szafka pod
umywalkę

Roca
3

Zestaw łazienkowy 60 Biały Gap (umywalka 60x44 cm + szafka pod
umywalkę)

Roca
4

Zestaw łazienkowy 60 Fiolet Gap (umywalka 60x44 cm + szafka pod
umywalkę)

Cersanit
Sprawdź ceny
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Lustra

Lustro jest nieodłącznym
elementem wystroju każdej
łazienki. Każdy z nas, codziennie przynajmniej raz w nie
spogląda.

Luster kryształowych poszukiwało 14,02% użytkowników.
Wśród najpopularniejszych producentów znalazła się firma Kare Design (ponad 27 punktów procentowych). Na
drugim miejscu uplasował się Cersanit z popularnością
na poziomie 9,93%. Zwycięską trójkę zamyka firma Koło
uzyskując 9,54%.

Nie od dziś też wiadomo, że umieszczenie luster to najprostszy sposób na powiększenie małego wnętrza.
Ponad 72% internautów zawężało swoje poszukiwania
do rodzaju lustra. Spośród nich, 28,46% wybierało lustro
w ramie. Niewielu mniej, 28,26% wybierało lustra wiszące, zaś 26,19% z dodatkowym oświetleniem.

Lustra
72.5%

26,52%
Producent

26.52%
0.99%

Rodzaj
Producent
Linie produktów

72,5%
Rodzaj
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LUSTRA - RANKING

1

Roca

STRATUM lustro 90 x 60 cm
A856223000

Black Red White
2

Lustro KASPIAN LUS/50

Catalano
3

Lustro łazienkowe 65 x 85 cm 5SPRO00

Schuller
4

Lustro dekoracyjne 294329

Cersanit
Sprawdź ceny
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Obudowy
brodzików

Obudowa do brodzika powinna być idealnie dopasowana do określonego typu
urządzania sanitarnego.

z popularnością na poziomie 11%, polska firma Schedpol

Jeśli decydujemy się na zakup osobnych elementów,

brodzika. Ponad 15% poszukujących wybierało też po-

najlepiej wybrać tego samego producenta – będziemy

między obudową a panelem – ze zdecydowaną przewa-

mieli pewność, że wszystko będzie ze sobą współgrało.

gą tego pierwszego (71,43%).

oraz firma Ronal.
Pięcioprocentowy próg popularności osiągnęły również
firmy Cersanit, Koło oraz Roca.
Dla 27% użytkowników istotne były również wymiary

Ponad połowa internautów poszukujących obudowy
do brodzika, filtrowało kategorię właśnie po producencie. Z wynikiem 27,45% firma Radaway okazała się
najpopularniejsza. Zaraz za nią uplasowały się kolejno,

Obudowy brodzików

15,56%
Rodzaj

27,78%
Wymiary

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka

56.67%

Producent

27.78%

Wymiary

15.56%

Rodzaj

56,67%
Producent
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OBUDOWY BRODZIKÓW - RANKING

1

Deante

Obudowa do brodzika Deep Plus II KTU
042O 80 cm

Sanplast
2

Obudowa do brodzika OBa/CL 80x120x15 625-010-0340-10-000

Cersanit
3

Panel do brodzika półokrągłego 90x90x16 S402-004

Schedpol
4

Nośnik styropianowy kwadratowy 80 x 80 cm. 2.054/Br K

Radaway
Sprawdź ceny
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Obudowy
wanien

Producenci wanien oferują
obudowy i panele, które pozwalają na estetyczne wykończenie wanny, a w miarę potrzeby, na szybkie ich
zdemontowanie.

„Producent”. Zwycięzcą w tej kategorii została firma Koło
z popularnością na poziomie 21,39%. Zaraz za nią uplasowała się firma Cersanit (13,43%), Sanplast (7,46%) oraz
firmy Piramida (6,97%) i Ravak (6,47%).
Prawie 30% użytkowników porównywarki Skąpiec.pl wybierało między obudowami a panelami – ponownie na
korzyść tych pierwszych – 63,29%.

Podobnie jak w przypadku paneli do brodzików, najłatwiej dobrać odpowiednią obudowę wybierając tego
samego producenta, którego posiadamy wannę.
Internauci w przeważającej większości decydowali się
na konkretnego producenta – 71,79% zaznaczało filtr

Obudowy wanien

28,21%

71.79%

Producent

28.21%

Rodzaj

Rodzaj

71,79%
Producent
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OBUDOWY WANIEN - RANKING

1

Schedpol

Zabudowa styropianowa wanny
półokrągłej

Cersanit
2

Obudowa wanny nano 140 Prawa S401-060. lewa

Cersanit
3

Panel boczny do wanny SANTANA 140 S401-038

Cersanit
4

Panel do wanny JOANNA 140 S401-021

Koło
Sprawdź ceny
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Deski
sedesowe

Producenci oferują
szereg najróżniejszych desek
sedesowych.

Najczęściej poszukiwanym producentem okazał się

Użytkownicy Skąpiec.pl korzystali z filtra „Dodatkowe ce-

zła się też Roca (12,86%) oraz Duschy (8,34%).

Cersanit – 27,55% internautów zaznaczało właśnie tę firmę. Popularna okazała się również firma Koło, zyskując
23,68 punktów procentowych. W pierwszej piątce znala-

chy” zaznaczając: deski wolnoopadające, które niwelują
hałas związany z zamykaniem (49,11%), deski twarde
(17,92), antybakteryjne (14,93%), urządzenia WC z funkcją
higieny (7,39%), deski drewniane (3,7%), klasyczne białe
(2,85%), z ozdobnymi zawiasami (2,29%), gwarantujące
maksymalny komfort użytkowania deski miękkie (1,55%),
a nawet czarne deski sedesowe (0,26%).

Deski sedesowe

31.15%
Producent

34,31%

Dodatkowe cechy

34.31%

Dodatkowe cechy

33.92%

Rodzaj

31.15%

Producent

10.1%

Cena

33.92%
Rodzaj
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DESKI SEDESOWE - RANKING

1

Roca

Deska sedesowa termoplast
wolnoopadająca biała Victoria

Koło
2

Nova Top Pico 60121

Cersanit
3

Delfi K98-0001

Cersanit
4

IRYDA deska wc duroplast antybakteryjna K98-0012

Cifial
Sprawdź ceny
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Parawany
nawannowe

Parawany nawannowe sprawdzają się szczególnie w niewielkich łazienkach, kiedy to nie możemy pozwolić sobie na osobną wannę i prysznic.
Dobrze dobrany do wanny parawan umożliwi nam, w za-

Piramida poszukiwało niewiele ponad 10% internautów.

leżności od potrzeb, korzystanie zarówno z udogodnień

Pięcioprocentowy próg popularności osiągnęły też para-

wanny jak i prysznica. Istotne, aby parawan wykonany

wany takich producentów jak Kermi (5,49%) oraz Huppe

był z materiałów najwyższej jakości, a jednocześnie był

(5,08%).

estetyczny i praktyczny w utrzymaniu. Niektóre z produktów przystosowane są niemal do każdej wanny.

Najczęściej wybieranym producentem parawanów
nawannowych okazała się firma Sanplast, osiągając
prawie 30 punktów procentowych. Sporą popularnością cieszyła się również firma Aquaform – zaznaczało
ją 20,93% użytkowników Skąpiec.pl. Parawanów PMD

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka

www.skapiec.pl

19

PARAWANY NAWANNOWE - RANKING

1

Aquaform
Modern 3

Aquaform
2

Standard 3

Aquaform
3

Modern 2

Omnires
4

QP97B

Koło
Sprawdź ceny

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka

5

NIVEN 125

www.skapiec.pl

20

Okiem ekspertów
Wybór każdego elementu do łazienki
powinien być dokładnie przemyślany.
Przede wszystkim istotne jest
zwrócenie uwagi na materiały,
z których szafka czy rama lustra zostały
wykonane.
Zaproszeni przez nas do raportu eksperci podpowiedzą, jaki materiał okaże się
najpraktyczniejszy do łazienki, jakie meble czy dodatki wybrać, aby nasza łazienka była funkcjonalna – nawet w przypadku niewielkiego wnętrza. Dowiecie
się również, jak dbać o drewniane meble w łazience i czy są one w ogóle dobrym pomysłem w tym pomieszczeniu.
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Funkcjonalna łazienka
Łazienka, z racji roli jaką pełni w mieszkaniu,
powinna być przede wszystkim funkcjonalna.
Korzystanie z niej powinno dawać jak największe poczucie wygody i komfortu. W tym celu
należy przede wszystkim zaplanować układ,

AGNIESZKA
LINIEWSKA
BARAN

Właściciel biura
projektowego
Intellio designers

JAK ZAPROJEKTOWAĆ MAŁĄ
ŁAZIENKĘ?

użytkowników, ich wiek, płeć oraz osobiste preferencje. Dla przykładu, wybór między wanną
a kabiną prysznicową nie musi wynikać tylko

rodzaj i charakter armatury, oświetlenia oraz

Dobrym rozwiązaniem jest myślenie o dostęp-

z kubatury, ale także ze stylu życia i potrzeb.

pozostałego wyposażenia (meble, lustra, półki).

nej przestrzeni w kategoriach stref: kąpieli, to-

Bardzo ważne w małej łazience jest oświetle-

Funkcjonalna łazienka to nie tylko pomieszcze-

alety osobistej, czynności fizjologicznych, prze-

nie. To dzięki niemu dodamy jej dodatkowej

nie zapewniające swobodę użytkowania, ale to

chowywania rzeczy oraz wykonywania innych

przestrzeni. By optycznie ją powiększyć zrezy-

także przestrzeń estetyczna. Pamiętajmy, że ma

gnujmy z jednego źródła światła na rzecz kilku

ona także służyć relaksowi, a ten wymaga zbu-

źródeł doświetlających daną strefę. Ze światłem

dowania w niej odpowiedniej atmosfery.

dobrze współgrają duże lustra, które dublując
niejako przestrzeń sprawiają, że wydaje się ona

OGRANICZENIA

większa. Dodatkową przestrzeń można uzyskać
rezygnując z umywalki stojącej oraz kaloryfera

Idealną sytuacją jest możliwość zaprojektowa-

- można go zastąpić na przykład ogrzewaniem

nia łazienki od A do Z. Z taką sytuacją mamy

podłogowym. Z umiarem należy także stoso-

jednak do czynienia w zasadzie tylko w przy-

wać glazurę i terakotę. W zasadzie wielkość

padków domów. Mieszkania zazwyczaj narzu-

płytek nie ma dziś aż tak wielkiego znaczenia -

cają jej wielkość i układ. Pamiętajmy, że piony

można je kupić zarówno w dużych, średnich, jak

kanalizacyjne determinują zarówno położenie

i małych formatach, które świetnie się spraw-

wanny/prysznica, jak i sedesu. Wprawdzie możliwe są pewne przeróbki, ale są one kosztowne

czynności higienicznych i pielęgnacyjnych.

i nie zawsze możliwe do wykonania.

Przy czym w projekcie należy uwzględnić ilość

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka
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SPRZĘTY, MEBLE I WYSTRÓJ

AGNIESZKA
LINIEWSKA
BARAN

Jeśli istnieje możliwość ustawienia pralki

się zmniejszać) oraz materiały (unikać należy

w kuchni warto wziąć taką opcję pod uwagę,

masywnych mebli stalowych). Dość dobrze

bowiem nawet w małej łazience musimy mieć

w małych łazienkach sprawdzają się meble

poczucie swobody. W przypadku braku takiej

z wykonane z jasnego drewna, wikliny, bądź

możliwości wybierzmy pralkę o mniejszych

plastikowe. Warto także unikać krzykliwej,

rozmiarach, którą można zabudować. Dzięki

znacznej wielkości ornamentyki, która również

temu poprawimy efekt wizualny i zyskamy cen-

będzie niekorzystnie wpływać na efekt wizual-

ne miejsce na przechowywanie kosmetyków,

ny i nasze samopoczucie.

ręczników. Wybierając meble należy w szczególności zwracać uwagę na ich kolorystykę
(im ciemniejsza tym optycznie łazienka będzie

Właściciel biura
projektowego
Intellio designers
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Niezbędne meble w małej łazience
Urządzenie łazienki samo w sobie jest trudne.
Szczególnym wyzwaniem jest jednak łazienka
niewielkich rozmiarów.
W małych pomieszczeniach powinniśmy kierować się zasadą minimalizmu, a co za tym idzie,
wybierać wyłącznie najpotrzebniejsze meble
i akcesoria łazienkowe. Pamiętajmy, że zbyt

MARCIN
GAJEWSKI

kalkulatorybudowlane.pl

duża liczba szafek oraz blatów może ograniczyć możliwość swobodnego poruszania się
po łazience. Zatłoczona przestrzeń z pewnością
stanie się nieatrakcyjna oraz mało komfortowa.

NAJPOTRZEBNIEJSZE
MEBLE ŁAZIENKOWE
W każdej, nawet szczególnie małej łazience
powinny się znaleźć zamykane szafki. Są one
potrzebne do przechowywania środków czystości, ręczników i akcesoriów łazienkowych.
Wybierając szafki łazienkowe pamiętajmy,
iż nie poleca się przechowywania w jednej szafce: środków czystości, ręczników i preparatów
chemicznych. Rodzi to potrzebę zakupu przynajmniej dwóch sztuk, które będą spełniały nieco inną funkcję.

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka

Bardzo dobrym pomysłem jest też zakup umywalki wbudowanej w szafkę. Takie rozwiązanie
pozwoli nam na efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni. We wnętrzu szafki możemy
układać ręczniki, umieścić kosz na brudne ubrania bądź wykorzystać jako magazyn na środki
czystości. Zwróćmy jedynie uwagę, by szafka
i umywalka nie były zbyt duże. W łazienkach
o powierzchni poniżej 10 m2 najlepiej sprawdzają się modele o standardowej szerokości:
45 lub 60 cm. Jeśli kupimy większą umywalkę
z szafką, wówczas może się okazać, iż zajmuje
ona zbyt dużo miejsca i zmniejsza funkcjonalność całego wnętrza.
Kolejnymi bardzo ważnymi meblami łazienkowymi są wiszące półki. Tego typu produkty
spełniają dwojaką funkcję: zdobią wnętrze,
a jednocześnie tworzą nową powierzchnię, którą możemy zagospodarować według własnego uznania. Wiszące półki nie zajmą zbyt dużo
przestrzeni i nie ograniczą wolnej powierzchni
użytkowej. Nowoczesne konstrukcje wiszące

są szczególnie polecane do łazienek o małych
wymiarach.

ROZWIĄZANIE
WIELOFUNKCYJNE
Urządzając małą łazienkę powinniśmy zwrócić
uwagę na nowoczesne i sprytne rozwiązania
wielofunkcyjne. Jednym z nich jest zintegrowanie wanny z półkami oraz prysznicem. Półki

znajdują się bezpośrednio pod powierzchnią
wanny i nie zmniejszają wolnej powierzchni
użytkowej. Z kolei nad wanną umieszczamy

www.skapiec.pl
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przesuwny parawan bądź kotarę, co z pozwala na wykorzystanie jej również jako prysznica.
Drugim wielofunkcyjnym rozwiązaniem jest połączenie szafki oraz lustra. Taka konstrukcja jest przeważnie dość płytka, a za lustrem znajdują się niewielkie półki, w których możemy ukryć przybory toaletowe. Dobrze dobrana szafka z lustrem może wizualnie powiększyć przestrzeń łazienki, a także poprawić jej funkcjonalność.
Trzecim wielofunkcyjnym rozwiązaniem jest połączenie grzejnika drabinkowego oraz wieszaka na ręczniki. Takie rozwiązanie możemy znaleźć zarówno w małych jak i w dużych łazienkach. Grzejnik drabinkowy z wieszakiem nie zajmie dużo miejsca i znacznie podniesie komfort użytkowy całego wnętrza.
W ofertach handlowych znajdziemy małe, kilku żeberkowe konstrukcje, które z łatwością dopasujemy
do każdej niewielkiej łazienki.

MARCIN
GAJEWSKI

kalkulatorybudowlane.pl

MINIMALIZM I PRZEMYŚLANE DECYZJE
Podsumowując, nawet najmniejsza łazienka powinna posiadać minimum dwie szafki i półkę wiszącą. Zwykle jednak potrzebujemy większej powierzchni na przechowywanie rzeczy, dlatego warto się
zainteresować rozwiązaniami wielofunkcyjnymi, które pozwalają oszczędzić naprawdę sporo cennej
przestrzeni.

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka
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Jaki materiał na meble w łazience?
W przypadku mebli przeznaczonych do łazienki
szczególnie istotny jest materiał, z jakiego są one
wykonane.

ANNA
RADUCHAROMANOWICZ

Redaktor magazynu
„Łazienka”

Powinien być oczywiście odporny na działanie

- podwyższonego ciśnienia, temperatury pra-

dekory – również imitować drewno. Folia

wilgoci. Nie mniej ważny jest także rodzaj wy-

sowania.

Płyta taka może być stosowana

posiada dość wysoką odporność na wilgoć,

kończenia mebli łazienkowych, które stanowi

w szerokiej gamie dekorów – imitujących natu-

ale czasem – gdy producent frontów użył

dodatkowe zabezpieczenie przed niszczącym

ralne drewno lub np. lakier w wysokim połysku.

kleju gorszej jakości – może się odklejać.

działaniem wody.
Rodzaje materiałów, z jakich wykonuje się obecnie meble łazienkowe mogą być różne – szkło,

FOLIA, CZY PAPIER? ...
LAKIER!

Nie dziwi więc fakt, że obecnie wciąż wzrasta
popularność lakieru jako rodzaju wykończenia mebli łazienkowych. Wynika ona również
z aranżacyjnych trendów – gładkie i połyskujące

drewno czy stal. Jednak wciąż najczęściej wy-

Na naszym rynku do wytwarzania mebli łazien-

korzystywanym zarówno przez większych pro-

kowych jednak wciąż często używa się lami-

ducentów mebli, jak też przez drobnych wyko-

nowanej suchotrwałej płyty wiórowej lub MDF

nawców, jest płyta meblowa. W idealnej sytuacji

– jest to po prostu wariant najbardziej ekono-

– płyta wilgocioodporna o większej niż standar-

miczny. Laminat to zaprasowany w wysokiej tem-

dowa gęstości, przy produkcji której zastosowa-

peraturze i zaimpregnowany żywicami papier

Jako wykończenie mebli łazienkowych naj-

ny został klej na bazie żywic melaminowych lub

i niestety, jest to rodzaj wykończenia, który raczej

lepiej sprawdzają się wodoodporne lakiery

izocjaninowych (w odróżnieniu od standardo-

źle znosi łazienkowe warunki. Szczególnie wte-

poliuretanowe, które są roztworem żywicy la-

wo stosowanych klejów mocznikowo-formal-

dy, gdy źle zabezpieczone są krawędzie mebli,

kierniczej w rozpuszczalnikach organicznych.

dehydowych), zabezpieczona również środkiem

przez które wilgoć dostaje się do wnętrza płyty.

Producenci wykorzystują lakiery bezbarw-

przeciwgrzybiczym, który nadaje jej zielonka-

Innym,

stosowanym

ne lub transparentne barwione lub pigmen-

wy kolor. Płyta wilgocioodporna powinna być

wykończeniem jest folia PVC. Może mieć

towane – kryjące. Lakiery poliuretanowe

produkowana w ściśle określonych warunkach

różny stopień połyskliwości i różnorodne

charakteryzują się dobrymi właściwościami

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka

dość

powszechnie

lakierowane powierzchnie, idealnie pasują do
nowoczesnych wnętrz.

LAKIER, ALE JAKI?
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fizykochemicznymi, są zarazem bardzo odpor-

struktury – np. efektu skórki pomarańczowej

ne mechanicznie, jak i elastyczne (z nich pro-

czy aksamitu. Cechy te sprawiają, że duża część

dukuje się również np. włókna lycry). Są też

nowo wprowadzanych na rynek kolekcji mebli

dobrymi izolatorami wilgoci i stabilnie reagują

łazienkowych oferuje lakier jako przynajmniej

na zmiany temperatury. Dlatego właśnie lakie-

jedną z opcji wykończenia. Trend ten wynika

ry poliuretanowe w wilgotnym pomieszczeniu,

zresztą z zapotrzebowania rynku. Jak donoszą

jakim jest łazienka, sprawdzają się najlepiej.

sprzedawcy z salonów łazienkowych, właśnie
lakierowane meble są najchętniej kupowane
przez ich klientów.-

ANNA
RADUCHAROMANOWICZ

Redaktor magazynu
„Łazienka”

Lakier nanoszony na powierzchnię mebli oferuje producentom i klientom ostatecznym
szerokie możliwości. Niewątpliwą zaletą tego
wykończenia jest szeroka gama możliwych wariantów kolorystycznych i stopni połysku (tzw.
glossowości lakieru) – matu, półmatu, półpołysku lub połysku. Nowoczesne technologie
lakierowania pozwalają również na osiągnięcie

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka
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Drewniane meble w łazience
Drewno jako element wnętrza domowej łazienki
to bardzo atrakcyjny, ale wymagający materiał.

AGNIESZKA
CAL-HUBSKA

Redaktor prowadząca
mieszkaniezpomyslem.pl

ZALETY DREWNIANYCH
MEBLI W ŁAZIENCE

Drewniane wyposażenie może sprawić, że zim-

Drewno ociepla ceramiczno-szklany chłód

ne bezosobowe sanitarne wnętrze przerodzi się

jaki nadają łazienkom współcześnie stosowa-

w piękny kąpielowy salon, staroświecki buduar

ne materiały; wprowadza naturalną harmonię

albo eleganckie spa. Jednak zastosowanie drew-

i spokój. Jest przy tym tworzywem bardzo uni-

nianego wyposażenia będzie bezproblemowe

wersalnym i estetycznym. Można z niego wydo-

sażenia zwiększają estetyczną atrakcyj-

jedynie pod pewnymi warunkami.

bywać różne kształty i kolory, i wbrew pozorom

ność pomieszczenia; dużym ich walorem

- jest stosunkowo łatwe w konserwacji.

jest również „ładne starzenie się” – dobrze

Drewno jest dziś materiałem bardzo kosztownym. Zwłaszcza to, które można stosować we

Utrzymane w ciepłych odcieniach drewna ele-

wnętrzach narażonych na wilgoć, wodę i zmiany

menty wyposażenia tworzą w łazience atmos-

temperatury. Nie każdego, kto marzy o drewnie

ferę komfortu. A właśnie osiągnięcie takiego

w łazience, stać na zakup oryginalnej drewnianej

przyjaznego,

umywalki lub wanny, albo na wykończenie drew-

klimatu, to jeden z ważniejszych celów stawia-

nem całych ścian, czy podłóg. Wartościowym

nych dziś projektantom wnętrz.

– i zwykle tańszym rozwiązaniem – jest uzupełnienie standardowo wykończonej łazienki
w drewniane meble i akcesoria.

sprzyjającego

Różnorodne w swych atrybutach, drewno jest
zarazem materiałem wytwornym, ciepłym

nabierają atrakcyjnej patyny; lite, nielakierowane drewno łatwo jest też odświeżyć,
gdy z czasem się porysuje – wystarczy
przetrzeć je papierem ściernym i pokryć
oczyszczoną powierzchnię nową warstwą
farby, oleju lub wosku.
•

ne i mobilne kontenerki, z powodzeniem ocie-

niezwykłe właściwości higieniczne (jest antysep-

plą wnętrze i przełamią monotonię glazury

tyczne). Eleganckie, drewniane wyposażenie za-

i ceramicznych urządzeń, takich jak sedes czy

pewnia użytkownikom łazienek poczucie prze-

umywalka.

bywania w przestrzeni o wysokiej jakości.

Dobrze wykonane drewniane szafki i półki
są trwałe i dzięki naturalnym właściwo-

i luksusowym. Ułatwia użytkownikom odzyskanie dobrego samopoczucia, a przy tym posiada

Drewniane meble inne elementy wypo-

pielęgnowane drewniane szafki czy półki

wypoczynkowi

Pojemne szafki ścienne, praktyczne półki ścien-
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•

ściom drewna – przyjemne w dotyku.
Zapewnia to użytkownikom pełen komfort
korzystania z mebli.
•

Nielakierowane

drewniane

elemen-

ty wyciszają pomieszczenie łazienki,

www.skapiec.pl

28

•

eliminują możliwość powstawania pogło-

drewniane wyposażenie trzeba wykazać

Wiele osób znacznie bardziej ceni jednak meble

su, a pochłaniając dźwięki, pomagają od-

się podstawową wiedzą o zasadach stoso-

wykonane nie z drewna nieprzetworzonego.

izolować akustycznie to pomieszczenie od

wania drewna w pomieszczeniach wilgot-

Solidność, trwałość, a przede wszystkim natu-

sąsiednich.

nych, w przeciwnym razie łatwo można ku-

ralne piękno i wyjątkowy urok drewna sprawia,

pić meble niedostosowane do łazienki, lub

że coraz częściej zyskuje ono nowych zwolen-

po prostu zostać wprowadzonym w błąd

ników. Naturalne drewno ma wiele cech, takich

przez nierzetelnego sprzedawcę.

jak np. niepowtarzalność słojów, rysunek przy-

Konieczność systematycznej konserwacji.

rostów rocznych na płaszczyźnie, sęki., faktura,

Dzięki swej uniwersalności, drewno pasuje
zarówno do wnętrz, którym chcemy nadać
klimat nowoczesności, jak i do tych, gdzie
ma być wystrój bardziej tradycyjny, a nawet
staroświecki nastrój. Nawet najprostsze
drewniane szafki w otoczeniu innych detali
wykończeniowych mogą z powodzeniem

AGNIESZKA
CAL-HUBSKA

•

MATERIAŁY NA MEBLE
ŁAZIENKOWE

barwa, czy chociażby zapach, które sprawiają,
że meble z nich wykonane stają się oryginalnymi i bardzo lubianymi elementami wnętrza.

odegrać rolę zarówno buduarowych me-

Powtarzające się gwałtowne wzrosty wilgot-

Nie każdy rodzaj drewna nadaje się do za-

bli sprzed lat, jak i futurystycznego sprzę-

ności i temperatury w pomieszczeniu oraz

stosowania w łazience. Przy jego wyborze,

tu godnego stacji kosmicznej przyszłego

możliwość kontaktu drewnianych elementów

dużo ważniejsze niż kolor i struktura, powinny

stulecia.

z wodą sprawiają, że meblom łazienkowym sta-

być twardość i współczynnik skurczu, od które-

Wady drewnianych elementów wyposaże-

wia się bardzo wysokie wymagania. Wszystkie

go zależy stabilność wymiarowa drewna. Im

nia łazienek:

meble łazienkowe powinny być wykonane ze

ten współczynnik jest niższy, tym mniej drewno

starannie dobranych, trwałych i wilgocioodpor-

odkształca się pod wpływem zmian wilgotności

nych materiałów.

i temperatury. Z tego względu w łazience z kra-

Redaktor prowadząca
mieszkaniezpomyslem.pl

•

Stosunkowo wysoki koszt materiału
i robocizny.

•

Jeśli materiał, z którego wykonano meble,
był słabej jakości, lub gdy był źle konserwowany przez użytkowników – ich poszczególne elementy mogą się wypaczać
i odbarwiać.

•

Wiele tanich, rodzimych gatunków drew-

Najpopularniejszym materiałem spośród dostępnych obecnie na rynku, z którego wykonuje
się meble łazienkowe płyty z przetworzonego
drewna, tak zwane płyty drewnopochod-

jowych gatunków sprawdzą się dąb, wiąz, jesion, buk i modrzew, a z egzotycznych - teak,
iroko, merbau, jatoba, cedr, doussie, lapacho, badi i wenge.

ne np. MDF, HDF, stolarska, wiórowa, wykończona laminatem, bądź

naturalnymi

fornirami.

na nie jest odpornych na wilgoć - kupując
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Osiem zasad bezpiecznego stosowania drewna
w łazience
Powtarzające się gwałtowne wzrosty wilgotności i temperatury w łazience oraz możliwość kontaktu
drewnianych elementów z wodą sprawiają, że meblom łazienkowym stawia się bardzo wysokie wymagania – nie tylko w doborze właściwych, ale także odpowiedniej ich pielęgnacji.

1. Drewniane elementy wyposażenia, takie jak np.
szafka pod umywalką nie powinny bezpośrednio
przylegać do elementów ceramicznych.

innych mebli w łazience.

Zgodnie z zasadami fizyki, w ciepłym pomieszczeniu

3. W meblach przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych nie sprawdzają się stosowane często w konstrukcjach drewnianych łączenia kołkowe.

o dużej wilgotności na chłodnej ceramice, podobnie

Z czasem narażony na naprzemienne zawilgacanie

jak to się dzieje na szkle, będzie się skraplać woda, któ-

i wysychanie mebel - łączony w ten sposób, zacznie się

ra może niszczyć mebel. Dlatego pomiędzy drewnem,

kiwać, a w końcu - rozpadnie. Dlatego do mocowania ze

a urządzeniem ceramicznym i szklanym, nawet jeśli

sobą poszczególnych elementów szafek znacznie lepiej

nie bywa ono narażone na bezpośrednie zachlapanie,

jest stosować bardziej trwałe w takich warunkach złącza

należy zachować szczelinę

o szerokości minimum

mimośrodowe, których główną zaletą, prócz mocnego

5 mm. Taka szczelina po montażu nie będzie widoczna,

i pewnego łączenia płyt meblowych, jest możliwość

natomiast ochroni drewno przed częstym kontaktem

wielokrotnego łączenia i rozłączania elementów bez

z wodą.

obawy uszkodzenia delikatnego gwintowania w płycie

2. Z podobnych powodów, trzeba koniecznie zadbać
o to, by tył szafki nie przylegał ciasno do ściany.

meblowej.

Półcentymetrowa, lub nawet większa szczelina zabez-

4. Wysoka temperatura również może niekorzystnie
wpływać na meble.

pieczy drewno przed kroplami wody i uchroni drewnia-

Jeżeli chcemy by ich forma, struktura i wygląd pozostały

ne meble przed stopniowym niszczeniem, rozwojem

przez lata nienaruszone, postarajmy się nie umieszczać

grzybów i innych drobnoustrojów. Dotyczy to także

ich w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników i innych
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źródeł ciepła.

działanie past ściernych czy wszelkich innych mate-

5. Markowe, wysokiej jakości okucia – zawiasy, prowadnice, systemy szuflad, klamki i uchwyty – są
niezbędnym elementem wyposażenia drewnianych
mebli łazienkowych.

riałów ścierających. Aby uniknąć przypadkowego ze-

Inwestycja w markowe elementy daje nam gwarancję

tknięcia powierzchni mebla z tymi materiałami, warto
pamiętać o zachowaniu choćby półcentymetrowego
dystansu pomiędzy elementami z drewna a ceramiką,
salą czy szkłem.

w łazience i kuchni, czyli we wnętrzach o podwyższonej

8. Ponieważ w łazience często na podłodze stoi rozlana woda, praktyka dyktuje rezygnację z cokołów
osłaniających meblowe nóżki.

wilgotności, mogą nie zdać egzaminu.

Uniemożliwiają one mechaniczne wycieranie wody

6. Aby drewniane meble sprawnie funkcjonowały
w wilgotnym wnętrzu łazienki, trzeba je starannie
wypoziomować.

ścierką czy mopem, jak i jej naturalne szybkie odparo-

bezawaryjnego działania i braku korozji. Tańsze rozwiązania, które sprawdzają się w pokojach mieszkalnych,

Wówczas nawet drobne, odwracalne zmiany wynikające z reakcji drewna na wilgoć i wysychanie nie będą
miały wpływu na wygodę korzystania z nich – nie doświadczymy problemu z drzwiczkami, które po kąpieli
nie będą się chciały otworzyć, a gdy wrócimy z wakacji
(gdy drewno będzie miało czas wyschnąć) – będą się
z kolei otwierać zaraz po ich zamknięciu.

7. Drewniane meble łazienkowe powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem: światła słonecznego, wody, rozpuszczalników.
Nie należy ich narażać na kontakt z agresywnymi
chemicznymi środkami stosowanymi do czyszczenia

wywanie. Montując cokół, taki jaki spotyka się często
w kuchniach, narażamy dolne części drewnianych
szafek na nieustanny i długotrwały kontakt z wodą.
Dodajmy też, że do modnych i chętnie obecnie stosowanych podwieszanych sedesów, czy bidetów, a także
do staroświeckich wanien na nóżkach - znacznie lepiej
pasują szafki unoszące się nad podłogą, niż te „przywiązane” do posadzki ciężkim w wyglądzie cokołem. Takie
„lewitujące” elementy wyposażenia sprawiają, że ciasne
zwykle wnętrze łazienki wydaje się większe, bardziej
przestronne, a przy tym nowocześniejsze. A podwieszone na ścianach meble długo zachowują estetyczny
wygląd.
Redakcja 4budowlani.pl

urządzeń sanitarnych. Podobnie niekorzystne będzie
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Lustro do łazienki
Wybór lustra do łazienki w typowym polskim
mieszkaniu jest zadaniem o tyle ważnym, że
normą są u nas łazienki stosunkowo niewielkie,
zwykle bezokienne i gęsto zabudowane.

ZBIGNIEW
GÓRECKI

Redaktor pomyslnadom.pl

Wyjątkiem od tej reguły bywają oczywiście

warto zwrócić uwagę także na sposób aranża-

domy i apartamenty o najwyższym standardzie

cji pomieszczenia łazienkowego. Przykładowo,

i dużej powierzchni użytkowej; jednak również

do mebli czy kabin prysznicowych o ostrych

w ich przypadku warto zastanowić się nad

krawędziach najlepiej pasują lustra prostokąt-

najkorzystniejszą aranżacją luster – zarówno

ne, do wyposażenia o wyoblonych kształtach

ze względów użytkowych, jak i estetycznych.

– lustra o zaokrąglonych krawędziach. Istotny

W każdym razie warto pamiętać, że jedną z naj-

jest także styl łazienki. Wystrój o charakterze

istotniejszych właściwości luster ściennych jest

nowoczesnym dobrze harmonizuje z lustrami

ich zdolność do pozornego optycznego po-

o krawędziach fazowanych, mocowanymi bez-

większania pomieszczenia, co jest szczególnie

pośrednio na ścianę. Natomiast często spotyka-

ważne w małych łazienkach do ok. 5÷7 m2 po-

ne łazienki o charakterze nawiązującym do da-

wierzchni, najczęściej spotykanych we współ-

wanych epok – secesji czy baroku – „lubią” lustra

czesnych budynkach wielo- i jednorodzinnych.

w tradycyjnych ozdobnych ramach; ostatnio za-

Wielkość i kształt lustra łazienkowego powinna
być dobrana przede wszystkim pod kątem wygody jego użytkowania. Jako że handlowcy oferują szeroką gamę luster gotowych o różnych
kształtach – okrągłych, owalnych, asymetrycznych itd., w związku z tym przy doborze lustra
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miast z drewna, coraz częściej wykonywanych z
tworzyw sztucznych, dużo bardziej odpornych
na zawilgocenie. Liczba i kształt luster zależą też

– spotyka się w nich osobne lustra wielkopo-

oczywiście od wielkości łazienki. Im większa jest

wierzchniowe odbijające całą sylwetkę, a także

jej powierzchnia, tym częściej – oprócz trady-

małe, powiększające lusterka mocowane na

cyjnego i nieodzownego lustra nad umywalką

ściennych uchwytach regulowanych, bardzo
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przydatne zwłaszcza przy drobnych zabiegach
kosmetycznych.
Tradycyjne lustra najczęściej wieszane były na wbitych w ścianę hakach lub kołkach. Obecnie normą
jest mocowanie ich bezpośrednio do ścian, przy
pomocy specjalnych klejów lub wkrętami osłoniętymi ozdobnymi nakładkami. Tak zamocowane
lustro jest zdecydowanie trwalsze i bardziej estetyczne; jego wadą jest co prawda zarazem fakt, że
w przypadku np. kompleksowego remontu łazien-

ZBIGNIEW
GÓRECKI

Redaktor pomyslnadom.pl

ki trudno jest je zdemontować czy w inny sposób
zabezpieczyć przed zniszczeniem. Przy doborze
lustra łazienkowego warto również zwrócić uwagę
na jego grubość – przyjmuje się, że powinna ona wynosić co najmniej 4÷8 mm; cieńsze lustra (zwłaszcza mniej renomowanych producentów) mogą mieć tendencję do zniekształcania odbicia. Aranżując
przestrzeń łazienki należy pamiętać o odpowiednim oświetleniu lustra. Najlepiej wyposażyć je w osobną własną instalację oświetleniową, zwłaszcza w przypadku gdy nie jest możliwe takie umieszczenie lustra, by sam użytkownik nie zasłaniał sobą głównego źródła światła w pomieszczeniu. Wreszcie
– zwłaszcza w mniejszych łazienkach – korzystnym wyborem będzie lustro z własną półeczką na kosmetyki i inne łazienkowe utensylia, co pozwoli na znaczną oszczędność miejsca.
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Komfortowa deska sedesowa
Sedes bez deski? Niemożliwe! Choć oczywiście
zawsze jest najważniejszy, to właśnie deska
zapewnia komfort i decyduje o ostatecznym szlifie
wystroju łazienki.

MAŁGORZATA
NIETUPSKA

Redaktor naczelna
magazynu „Świat
Łazienek i Kuchni”

Oferta producentów zmierza nie tylko w kie-

Jeśli deska ulegnie zniszczeniu i trzeba ją doku-

runku różnorodności wzorów i materiałów, ale

pić, nie ma z tym problemu, nawet jeśli sedes

i realizowania indywidualnych życzeń oraz za-

to model stary, od lat nieprodukowany. Warto

pewnienia wyższego stopnia higieny.

wtedy szukać modeli tzw. uniwersalnych.

ABY PASOWAŁA
Wybór deski sedesowej ułatwiają producenci ceramiki sanitarnej. Kupując sedes, od razu
można do niego dokupić proponowany model

Wyposażone są one w praktyczne zawiasy regulowane, co pozwala dopasować je do większości misek sedesowych.

MATERIAŁY

deski, co daje gwarancję, że będzie do niego

Kiedyś obowiązywał podział desek sedeso-

pasowała stylem i wymiarami. Często do wybo-

wych na miękkie (tańsze) – z tworzyw sztucz-

ru jest kilka wersji: standardowe (tańsze) i kom-

nych typu plastomery, oraz twarde (droż-

fortowe (droższe). Z wyglądu zwykle niewiele

sze) – z tworzyw sztucznych typu duromery,

się różnią. Modele bardziej komfortowe mają

drewna, MDF. Jednak obecnie technologie

np. systemy wolnego opadania (podczas zamy-

obróbki tworzyw sztucznych – także w tej

kania klapa nie trzaska) lub łatwego demontażu

dziedzinie – są bardzo zaawansowane. Dzięki

(dokładniej można je wyczyścić), zawiasy z bar-

temu, np. produkt z taniego polipropylenu

dziej trwałych materiałów czy antybakteryjne

może mieć właściwości (estetyka, właściwości

właściwości.

antybakteryjne, sztywność), które kiedyś były
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zarezerwowane dla modeli droższych, np. z duroplastu. Nowoczesne technologie pozwalają
na dekorowanie desek. Wzory nanoszone są
np. specjalną techniką w procesie wtrysku polipropylenu – dzięki temu kolorowe kompozycje
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na nich mają jakość fotografii, nie płowieją i nie wycierają pod wpływem czyszczenia oraz użytkowania.
Mogą to być m.in. pejzaże czy motywy dziecięce i fantazyjne. Inna technika to zatapianie w żywicy
poliestrowej drobnych, dekoracyjnych przedmiotów, np. muszli lub kamyków. Modele z MDF pokryte
są specjalną folią, która do złudzenia imituje m.in. drewno.

NA ZAMÓWIENIE
Deskę sedesową można także zamówić według indywidualnego wzoru i do dowolnego
modelu sedesu. Najczęściej są to luksusowe
deski z litego drewna, w tym egzotyczne-

MAŁGORZATA
NIETUPSKA

Redaktor naczelna
magazynu „Świat
Łazienek i Kuchni”

go, których kolor dopasowuje się pod identyczny odcień mebli czy drzwi łazienkowych. Możliwe jest także zamówienie deski
z zatopionymi dowolnymi przedmiotami.
W „Świecie Łazienek i Kuchni” pokazywaliśmy
np. toaletę gościnną, której sedes miał, wykonaną na zamówienie, deskę z zatopionymi dolarami.
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Wanna czy prysznic?
Tak jest w wielu domach – dla dzieci wygodniejsza
jest wanna, dla dorosłych - kabina prysznicowa.

ANNA
USAKIEWICZ

Dziennikarka magazynu
„Świat Łazienek i Kuchni”

Panie często wolą długą, odprężającą kąpiel, pa-

kilkuelementowy. Jeżeli zdecydujemy się na

nowie - prysznic (albo odwrotnie). Jak zmieścić

model składany, mamy do wyboru wersje mi-

dwa elementy wyposażenia, oferujące różne

nimalistyczne – łączenia jedynie za pomocą

do wanien półokrągłych. Ogromną wygodę

funkcje, gdy nie pozwala na to powierzchnia

zawiasów lub wersje z profilami tworzących

stanowi możliwość obracania i składania skrzy-

KABINA NAWANNOWA

pomieszczenia? Eleganckim rozwiązaniem, któ-

deł parawanu. Można je – w przypadku modeli

re umożliwi zarówno kąpiel w wannie, jak i pod

zbudowanych z kilku ścianek – złożyć i obrócić

natryskiem jest parawan nawannowy.

tak, że parawan złoży się płasko do ściany na

W najprostszej formie to szklana ścianka (jed-

zewnątrz wanny lub do środka. Gdy jest nieużywany, nie zajmuje miejsca i nie przeszkadza

no-, dwu- trzyczęściowa), ale może mieć kształt

osobom korzystającym z kąpieli. Dodatkowe

kabiny (nawannowej, zamykanej) lub rozwiąza-

możliwości aranżacyjne dają modele powięk-

nia typu kombi, czyli połączenia wanny z kabi-

szone o ściankę boczną, którą można dopaso-

ną prysznicową w jeden praktyczny element

wać do wanien montowanych przy ścianie, ale

wyposażenia.

nie w narożniku - komfort kąpieli niemal jak w

PARAWAN

kabinie walk-in. Wybierając kabinę nawannową zapewnimy sobie wygodę kąpieli podobną

Gotowe rozwiązania, pasujące do już zainstalowanej wanny, znajdziemy w ofercie wielu producentów. Takie parawany mają postać szklanej
ścianki, przeznaczonej do montażu przyściennego, na krawędzi wanny. W zależności od
potrzeb możemy wybrać parawan jedno- lub
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do tej w tradycyjnej – jedynym ograniczeniem
ramki wokół każdej ze ścianek. Parawany z jed-

będzie wejście do wanny. Modele nawannowe

nym skrzydłem przeznaczone są wyłącznie do

umożliwiają zamknięcie całego obwodu wanny

wanien prostokątnych, te z kilkoma skrzydłami,

(warunkiem jest montaż we wnęce lub naroż-

składanymi harmonijkowo, można dopasować

niku). Takie rozwiązanie eliminuje całkowicie
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możliwość zachlapania podłogi w łazience. Zapewnia też pełną dyskrecję, gdy z łazienki korzystają
jednocześnie dwie osoby - na rynku mamy spory wybór modeli z wypełnieniem ze szkła nieprzeziernego, ozdobionego fantazyjnymi wzorami. Wygodne użytkowanie kabin nawannowych zapewniają
przesuwne drzwi, a wypinane rolki dolne umożliwiają utrzymanie w czystości także trudno dostępnych
miejsc na styku kabiny i wanny.

TYPU KOMBI
To rozwiązanie łączące kabinę z wanną, ale eliminujące wszelkie drobne niedogodności, jakie może
nieść za sobą korzystanie z dwóch pierwszych rozwiązań. Specjalne wycięcie w przedniej ścianie wanny sprawia, że wejście do niej jest wygodne, a próg niewielki. W niektórych modelach pewność szczel-

ANNA
USAKIEWICZ

nego i bezpiecznego zamknięcia drzwi oraz blokadę ich otwarcia przy napełnionej wannie gwarantują
systemy elektroniczne. Nowoczesne systemy typu kombi sprawdzą się głównie w łazienkach dla osób
starszych lub z ograniczeniami ruchowymi.

Dziennikarka magazynu
„Świat Łazienek i Kuchni”
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Zanim kupisz...
●●

Meble łazienkowe są dostępne zarówno jako go-

one do dość wysokich temperatur i mogą pęknąć

towe modele serii wzorniczych, jak i wykonywane

nawet w zetknięciu z pojedynczą kroplą wody.

na zamówienie. Ich produkcją zajmują się wytwór-

●●

●●

Do wytwarzania luster często używa się tzw.

cy ceramiki łazienkowej, można więc dopasować

kryształowego szkła lub nowoczesnych odmian

je idealnie do obudowy umywalki czy wanny.

z dodatkami sprawiającymi, że zwierciadła idealnie

Jeśli w łazience znajduje się pralka, wybierajmy

odwzorowują rzeczywistość. Zanim więc wybie-

meble na wysokich nóżkach - jeśli przydarzy się ka-

rzemy lustro, dobrze przyjrzyjmy się sobie w jego

tastrofa i z pralki wyleje się woda, łatwiej ją będzie

odbiciu.

zebrać, a meble nie będą narażone na zniszczenie.
●●

Wybierając szafkę pod umywalkę, sprawdźmy, czy
nie będzie blokowała dostępu do innych sprzętów, na przykład do wanny. Jest to szczególnie
ważne w przypadku małych łazienek, gdzie często
umywalka znajduje się tuż obok wanny.

●●

Jeśli decydujemy się na zakup szafki w sklepie,
warto wziąć ze sobą na przykład najwyższy z szamponów, który najczęściej używamy, i sprawdzić,
czy zmieści się na półeczce w pozycji pionowej.

●●

Poza główną taflą nad umywalką warto mieć w łazience dodatkowe lustro (np. powiększające), mocowane do ściany na uchwycie lub wolno stojące.

●●

Tradycyjne reflektorki halogenowe przy lustrze są
niedopuszczalne. Podczas pracy nagrzewają się
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Trendy w
urządzaniu łazienki
Jak dobrać poszczególne elementy,
aby do siebie pasowały, były odporne
na wodę i wilgoć, a jednocześnie
tworzyły elegancką strefę do relaksu?
Zaproszeni przez nas eksperci i projektanci podpowiedzą, jak urządzić pomieszczenie, które będzie nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim stylowe. Czy
ekstrwagancja w łazience jest wskazana, czy może lepiej postawić na sprawdzoną klasykę? W tej części znajdziecie również odpowiedź, czy warto zdecydować się na usługi projektanta przy planowaniu łazienki.
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Elegancka łazienka – sukcesywnie do
sukcesu
Prawidłowo zaaranżowana łazienka to zawsze
wynik szeregu świadomych działań.

JUSTYNA
BORCZ KONIECZNA

zakupologicy.pl

Najpierw jasno określony cel, następnie precy-

stylizowanych na pałacowe dekorów to przy-

zyjne zdefiniowanie potrzeb i w końcu wybór

kłady rozwiązań, które się nie sprawdzą. Postaw

optymalnych rozwiązań. Efekt – wymarzona ła-

raczej na klasyczną biel ceramiki łazienkowej,

zienka – elegancka, w rozsądnej cenie, szyta na

proste formy mebli, stonowane kolory i szla-

miarę naszych potrzeb.

chetne materiały.

CEL – ELEGANCJA

ZOSTAŃCIE EGOISTAMI

Często zdarza się, że aranżacja eleganckiej ła-

Konsekwentnie zmierzajcie do swojego ideału.

zienki napotyka trudności już na pierwszym

Na nic się zdadzą gotowce z wnętrzarskich ma-

etapie realizacji. Utożsamiamy szyk z wysoką

gazynów, jeżeli nie zrealizują potrzeb twoich

ceną. Pamiętajcie, że nie zawsze wybór najdroż-

i twojej rodziny. Sugerujemy jedynie, aby trzy-

szych produktów oznacza aranżacyjny sukces.

mać się ustalonych standardów, takich jak odle-

Czym jest bowiem elegancja? To ponadczaso-

głości pomiędzy poszczególnymi elementami

we piękno i wzorniczy spokój.

wyposażenia czy też wysokości na których po-

W praktyce oznacza to odrzucenie estetycz-

winny zostać zamontowane. Poza tym cieszcie

nych skrajności i sezonowych mód na rzecz

się pełną swobodą. Niech wasz sukces będzie

harmonijnego współistnienia wszystkich ele-

szyty na miarę. Jeżeli zawsze chcieliście mieć

mentów wnętrza. Neonowe płytki w stylu pop-

płaski brodzik prysznicowy – uwzględnijcie go

-art, fugi z brokatem czy barokowy przepych

w swoich planach, gdy marzyły się wam dwie

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka

umywalki nablatowe – niech tak będzie. Ta łazienka ma być dla was. Radość i satysfakcja
płynące z prawidłowo zaaranżowanego wnętrza przejawiają się również tym, że czujemy się
w nim swobodnie, jego piękno nie onieśmiela,
a raczej zachęca do tego, aby w pełni korzystać
z wszystkich możliwości jakie daje.
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ARANŻUJ OSZCZĘDZAJĄC

JUSTYNA
BORCZ KONIECZNA

zakupologicy.pl

które będzie służyć nam przez lata. Już na etapie projektowania warto przewidzieć zastoso-

Tyle teorii, teraz praktyka. Wiemy już, że elegan-

wanie rozwiązań zmniejszających wysokość

cja, która jest naszym celem to umiejętność od-

przyszłych rachunków. Energooszczędne bate-

najdowania rozwiązań oszczędnych w formie.

rie, perlatory czy montaż spłuczki z podwójnym

Oszczędzanie jest fajne, zatem zróbmy wszyst-

układem spłukiwania pomogą osiągnąć wy-

ko, aby oprócz równowagi zastosowanych form

mierne oszczędności.

zachować również równowagę zaplanowane-

Pamiętajcie, skuteczne wyszukiwanie okazji, ko-

go budżetu.

rzystanie z promocji czy wyprzedaży zarówno

Projektując ułożenie płytek starajmy się eli-

w sklepach tradycyjnych jak i internetowych

minować wykorzystanie najdroższych ele-

przybliży was do sukcesu.

mentów zestawów – dekorów i ozdobnych
listew.

Uruchomienie

wyobraźni

pozwoli

na samodzielne stworzenie takiego układu,
który pozwoli zaoszczędzić pieniądze i będzie
niepowtarzalny.
Wykorzystując bogatą ofertę sklepów tradycyjnych i internetowych warto rozważyć stworzenie aranżacji wykorzystujących więcej niż tylko
klasyczne płytki. Mamy do dyspozycji tynki dekoracyjne, wodoodporne farby czy nawet surowy beton, którego wyjątkowa faktura może
stanowić uzupełnienie projektów uwzględniających wykorzystanie szarości kamienia, gresu
czy marmuru.
Nie zapominajmy, że łazienka jest wnętrzem,

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka
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Meble łazienkowe
Współczesna łazienka, podobnie jak całe
mieszkanie, odzwierciedla pasję, temperament,
styl życia użytkowników oraz podkreśla ich
indywidualizm.

JOANNA
DEC-GALUK

Marketing Manager
w ROCA Polska

oraz przystępną ceną.

Coraz częściej stanowi integralną część całego

Oferujemy zestawy zarówno do przestronnych

domu: otwiera się na sypialnię, a jej wystrój jest

salonów kąpielowych jak i do mniejszych łazie-

Zestawy umywalek z szafkami stanowią zinte-

inspirowany wzornictwem i kolorami kuchni

nek. Pomniejszone modele pełnowymiarowych

growane rozwiązanie, a takie cenią sobie kon-

czy salonu.

mebli łazienkowych, pozwalają na urządzenie

sumenci. Meble z serii GAP idealnie współgrają

nawet małej łazienki w wielkim stylu, a jedynym

również z różnorodną ofertą umywalek. Szafki

ograniczeniem jest wyobraźnia konsumenta.

są wyposażone w precyzyjnie wykonane i ele-

Konsumenci coraz częściej szukają mebli pozwalających na efektywne zagospodarowanie
przestrzeni, czyli rozwiązań łączących ciekawy

Portfolio marki Roca to bogata oferta mebli

design i funkcjonalność, takich jak meble z do-

łazienkowych z serii: Hall, Diverta, Stratum,

pasowanymi umywalkami Tego typu zestawy

Meridian, Victoria Basic i GAP w kilku kolorach.

łazienkowe pozwalają na przechowywanie

Ostatnia z wymienionych, szczególnie w kolo-

kosmetyków, przyborów toaletowych i innych

rze fioletowym, cieszy się dużą popularnością

przedmiotów, które chcielibyśmy ukryć na co

wśród naszych konsumentów. Kolekcja GAP

dzień.

powstała we współpracy ze znanym projektan-

W ofercie marki Roca konsument z powodzeniem znajdzie meble pozwalające na nietuzinkowe urządzenie każdej przestrzeni. Modułowe
rozwiązania stwarzają nieograniczone możliwości aranżacji oraz realizacji indywidualnych pomysłów na praktyczne i nowoczesne wnętrze.
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ganckie uchwyty podkreślające ich styl. Modne
kolory mebli: biel, fiolet czy beż pozwalają
na stworzenie dopasowanego do upodobań
konsumenta wnętrza. Potwierdzeniem jakości
i wzornictwa serii GAP jest przyznany tytuł
Dobry Design 2012.

tem Antonio Bullo i jest ceniona za funkcjonalność oraz design. Meble GAP są eleganckie i nie
narzucają określonej stylistyki łazienki – doskonale komponują się z nowoczesnymi oraz tradycyjnymi aranżacjami. Charakteryzują się wysoką jakością, minimalistycznym wzornictwem
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Przepis na elegancką łazienkę
Przepis na elegancką łazienkę? Dobry gust, pełny
portfel i trochę wolnego czasu, aby poświęcić czas
i energię na urządzenie pomieszczenia według
własnego upodobania.

GRZEGORZ
LEŚNIEWSKI

Projekt Manager
pięknydom24.pl

No dobra, a tak poważnie…to Ty decydujesz

linie mebli łazienkowych - coś utrzymanego

o tym w jakim „klimacie’ urządzona będzie

w jasnym klimacie - proszę bardzo - kolekcja

Twoja łazienka - styl retro, industrial, glamo-

ceramiki i mebli SELLA Grupy Armatura. Coś

ur czy też vintage. Jeśli już wybraliśmy styl,

utrzymanego w trochę ciemniejszych barwach

to musimy trzymać się schematu jeśli chodzi

- warto zastanowić się nad zestawem Atlanta

o akcesoria i dodatki, ale w tym wszystkim nie

firmy Aquaform. Coś na bogato - Esplanade

można zapominać o najważniejszym - funkcjo-

od Duravit powinno spełniać te oczekiwania.

nalności. Łazienka musi spełniać swoje zadania.

A może drewno? Seria Twins marki KOŁO spro-

Musimy znaleźć miejsce zarówno na armaturę

sta temu wyzwaniu. Tak więc, wracając do po-

sanitarną, sprzęty gospodarstwa domowego,

czątku mojej wypowiedzi. Bez pełnego portfela

a także meble łazienkowe. Kiedy już zaplanu-

się obejdziemy, ale jeśli brak nam gustu i trochę

jemy położenie mebli, sprzętu i akcesoriów,

wolnego czasu na przemyślenie decyzji, to już

w które będzie wyposażona nasza łazienka mo-

może być trochę gorzej z naszą łazienką. Czego

żemy zastanowić się nad klimatem. Pomocne

sobie i Państwu nie życzę.

w tym będą materiały wykończeniowe. Klimat
w łazience powinien wywoływać pozytywne odczucia i sprzyjać relaksowi. Producenci
wychodzą na przeciw Twoim oczekiwaniom
i gustom, a w swoim portfolio mają już gotowe
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Lustro w dobrym stylu
Lustro to niezbędny element wyposażenia łazienki.
To przed nim odbywają się nasze codzienne,
poranne i wieczorne rytuały, to przed nim
szykujemy się do wyjścia z domu.

PAULA
RATKIEWICZ

Redaktor Domideco.pl

Lustro przyciąga uwagę w każdej łazience, war-

dodatkiem do niewielkiego wnętrza, nie przy-

do naszego wnętrza. Lustro zajmować może

to postarać się, by było ono nie tylko praktycz-

tłaczając całości aranżacji. Dobrym rozwiąza-

dużo miejsca na ścianie, gdyż, dzięki właści-

ne, ale i stylowe.

wościom odbijającym światło, spełniać będzie
dodatkowo funkcję optycznego powiększenia

Producenci oferują nam lustra w przeróżnych

przestrzeni. Rezygnacja z zastosowania ramy to

stylach, wybór jest naprawdę ogromny, jak więc

także dobra alternatywa do każdego minimali-

zdecydować się na to jedno, idealne? Warto

stycznego wnętrza urządzonego w myśl zasa-

określić, czy nasze lustro ma być jedynie prak-

dy: mniej znaczy więcej.

tycznym dodatkiem, czy może chcemy, aby stało się centralnym punktem łazienki, który jako

Kiedy nasza łazienka ma duży potencjał aranża-

pierwszy przyciągnie wzrok. Nie należy także

cyjny staje się prawdziwą czystą kartą, na której

zapominać o dobraniu takiej ramy, która paso-

stworzyć możemy od nowa, co tylko nam się za-

wać będzie swoim stylem do całości naszego

marzy. Kiedy już przemyśleliśmy dokładnie styl

wnętrza, nie burząc jego harmonii. Wybór nie

wnętrza, warto zdecydować się na lustro, które

jest łatwy, lecz kiedy dokonamy go z głową,

stanie się swoistą “kropką nad i” naszej aranżacji.

osiągniemy prawdziwie imponujący efekt!

W stylu pałacowym lustro powinno olśniewać.

Lustra w klasycznej stylistyce okażą się niezastą-

niem w małej łazience okaże się także lustrzana

pione w aranżacji małych łazienek. Prosta, drew-

tafla pozbawiona oprawy, wmurowana z płytka-

niana lub metaliczna oprawa będzie idealnym

mi ściennymi, stworzona na wymiar, specjalnie
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Taka stylistyka to symbol luksusu i prestiżu, pożądane są więc wszelkiego rodzaju zdobienia,
złocenia i szczególna dbałość o formę. Lustra
utrzymane w stylu rodem z francuskiego dworu
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charakteryzuje przepych i iście królewski szyk. W przypadku bardzo fantazyjnej ramy należy pamiętać,
by inne elementy wnętrza były bardziej stonowane, tak, by nie popaść w przesadę. Kolejnym bardzo
popularnym stylem łazienkowych luster jest chabby chic, czyli styl prowansalski - tak stylizowane lustro charakteryzuje się drewnianą bieloną ramą, celowo postarzałą, aby sprawić wrażenie naznaczenia
czasem. Klimat ten jest bardzo kobiecy i nienachalny, biel zestawiona z pastelami, koronkami, kwiatami
daje subtelny i romantyczny efekt. Akcent w postaci lustra stanie się świetnym dodatkiem do łazienkowych mebli i innych elementów takiego wystroju.
Dla osób poszukujących wciąż nowych rozwiązań, które mogą pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, proponujemy projekty nieco bardziej odważne. Nowoczesne lustra przybierają ciekawe, designerskie kształty: kleksy, serca, usta, itp., a ich oprawy wykonane są w nietypowy sposób - otoczone

PAULA
RATKIEWICZ

listwą LED, czy zrobione z neonowo-kolorowego tworzywa. Styl nowoczesny pozwala architektom
na pełną kreatywność, nam natomiast umożliwia cieszenie się prawdziwie oryginalną, zaskakującą
aranżacją łazienki.

Redaktor Domideco.pl
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Trendy w projektowaniu łazienek – wszystkie
chwyty dozwolone
1. W aranżacji wnętrz współczesnych łazienek nie ma

chociaż wstawienie wanny do sypialni. Znajduje to za-

ograniczeń. Wszystko zależy od wielkości posiadanego

stosowanie w luksusowych pokojach hotelowych ale

pomieszczenia i przede wszystkim od gustu właściciela.

równie doskonale pasuje do domów prywatnych. Jeżeli

Łazienki stanowią często poligon doświadczalny, w któ-

komuś się bardzo podoba taki pomysł to bez problemu

rym projektant może sobie pozwolić na więcej. Wcale nie

może zaaranżować taką łazienkę w mieszkaniu, warun-

musi to być pomieszczenie odpowiadające charakterem

kiem jest jedynie doprowadzenie odpowiednich instala-

reszcie domu lub mieszkania. Łazienki mogą być małymi,

cji do sypialni i odpowiednio duże pomieszczenie.

praktycznymi i wielofunkcyjnymi pomieszczeniami lub
obszernymi salonami kąpielowymi z mini spa – wszystko
jest względne.

4. Styl wybrany do wystroju łazienki najłatwiej wyrazić
poprzez umeblowanie. Jeżeli chcemy mieć naturalne
i ciepłe pomieszczenie idealne będzie drewno i jasne kolory, natomiast gdy planujemy łazienkę w stylu glamour
to kolorowe, błyszczące i wyraziste lustro może zdecydować o jej charakterze.
3. Motywem przewodnim we wnętrzu łazienki może
być kolor mogący korespondować z resztą mieszkania
lub wyrażać pewien nastrój. Dzięki kolorystyce możemy uzyskać ciepły klimat wnętrza, lub chłodną i czy-

2. Współczesna łazienka nie musi być nawet osobnym

stą przestrzeń. Dla mieszkańców zimniejszych krajów

pomieszczeniem. Jednym z najgorętszych trendów

z pewnością ciepła łazienka jest bardziej adekwatnym

ostatnich lat jest połączenie łazienki z sypialnią lub

rozwiązaniem.
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5. Dla miłośników relaksu i ciepła szczególnie ciekawy

6. Wanna jest bez wątpienia bardzo ważnym elementem

może być styl fiński, czyli duża łazienka z sauną. Sauna

wyposażenia łazienki. Sposób w jaki zostanie obudowa-

sama w sobie jest bardzo atrakcyjnym elementem wy-

na może mieć decydujący wpływ na charakter wnętrza.

posażenia i daje duże pole do popisu dla projektanta.

Ciekawe są projekty, w których wanna jest obudowa-

Pasuje do wnętrz łazienkowych w bardziej tradycyjnym

na tak szeroko, że jej otoczenie jest wyodrębnione jako

i przaśnym stylu oraz równie dobrze do ultra nowocze-

osobne wnętrze na podwyższeniu. Innym ciekawym roz-

snych przestrzeni.

wiązaniem jest jacuzzi wpuszczone w podłogę. Wymaga
to jednak uwzględnienia już na etapie projektowania
domu.
Redakcja sztuka-wnetrza.pl
źródła zdjęć:
http://www.rexadesign.it/en/collections/hole/
http://fancy.com/things/251411983/The-Waterhouse-|-Neri-&-Hu
http://www.trendir.com/interiors/bathroom-design-idea-from-italy-house-design.html
http://www.welt-der-sauna.de/privat/sauna-produkte/viitta-designkonzept.html
http://www.kaesch.biz/en/overflow/oriental.html
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Elegancka ekstrawagancja
Stylowa łazienka to nie tylko proste, eleganckie
formy, jasne kolory i wygodny, schludny
minimalizm.
W aranżację łazienki bardzo łatwo możesz
wkomponować elementy nietypowe, które
przez swoją wyjątkowość i ekstrawagancką ory-

ROBER WOJDAK

ginalność nadadzą jej charakteru.

Redaktor serwisu
KobietaWieLepiej.pl

MEBLE NIE TYLKO
ŁAZIENKOWE

wygodnym krześle zamiast na krawędzi wanny
przy wycieraniu ciała, docenisz to rozwiązanie.

Dzięki obecnym technologiom produkcji mebli

KONIEC Z BIELĄ!

oraz ogromnemu wyborowi środków ochronnych i pielęgnacyjnych, nie musisz ograniczać
się do stricte łazienkowych mebli. Jeśli wyjątkowo spodoba Ci się elegancka komoda znaleziona na targu staroci, nic nie stoi na przeszkodzie,
by przerobić ją na toaletkę – każdy stolarz wytnie odpowiedni otwór w blacie, a zamontowanie umywalki i uszczelnienie połączenia dzięki
szerokiej gamie silikonów nie zajmie dłużej niż
15 minut. A w efekcie otrzymasz mebel niepowtarzalny, charakterystyczny i stylowy.
Jeśli masz na to miejsce, wstaw do łazienki krzesło – wygodne, tapicerowane krzesło,
na którym będzie można usiąść podczas przygotowywania się do kąpieli, czy tuż po niej.
Krzesło jako mebel łazienkowy jest u nas nadal

Raport Specjalny - Elegancka Łazienka

mało popularne, ale jeśli raz spróbujesz usiąść na

Ceramika łazienkowa dopiero rozwija swoje
skrzydła. Zaszłość w postaci białych kompletów wanna + obudowa z tworzywa sprawia,
że łazienki nierzadko straszą wielkimi białymi
blokami. Maskowanie tego faktu białymi ścianami i kafelkami jedynie sprawia, że całe wnętrze
łazienki staje się nudne i nijakie. A nie musi tak
być!
Jeśli już masz gotową obudowę wanny, wykonaną z laminatu czy innego tworzywa, nie
musisz się godzić na wszechobecną biel – sięgnij po sprawdzony sposób – naklejki i okleiny.
Do łatwego i szybkiego oklejenia nawet dużej
powierzchni potrzebujesz tylko ściereczkę,
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suszarkę do włosów i pomocnika. Okleina po
podgrzaniu dopasuje się do każdej powierzchni

NIE TYLKO ZWYKŁE SZKŁO

i każdego załamania, a wygląda przy tym znacz-

Ponadczasowe? Owszem. Schludne? Oczywiście.

nie lepiej niż (dostępne jeszcze w latach 90)
okleiny z marnej jakości nadrukiem, imitującym
marmur/granit.

POTĘGA LUSTER
Lustro łazienkowe z fazowanymi krawędziami?
Srebrny prostokąt na płaskiej ścianie? Zapomnij

ROBER WOJDAK

Redaktor serwisu
KobietaWieLepiej.pl

o tym! Ogromny wybór luster we wszystkich
możliwych konfiguracjach sprawia, że sięgnię-

Nowoczesne? Jak najbardziej. Ciekawe? Ani trochę! Czyste szkło w łazience (czy to jako parawan
nawannowy, czy obudowa prysznica) nie jest
jedynym wyborem. Wystarczy trochę wyobraźni
i wiary we własne wyczucie stylu, by wybrać model ze szkła barwionego, z piaskowanym wzorem, czy nawet z nadrukiem. A to tylko niektóre
z możliwości, by „typowe” zamienić na „wyjątkowe” i „niepowtarzalne”!

cie po „zwykłe” lustro zakrawa na brak wyobraźni. Rama lustra to doskonały punkt na artystyczne wyrażenie się. Nie ma znaczenia, czy będzie
to złota rama jak z galerii sztuki, frezowany dekoracyjny border, ramka z aluminium i z kolorowym podświetleniem – lustro jest ważnym
punktem w każdej łazience i warto je wyeksponować, podkreślić i lustrem wyraźnie określić
stylistykę całego wnętrza.
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Dlaczego warto korzystać z usług projektanta?
W ostatnich latach projektowanie wnętrz staje się usługą
coraz bardziej popularną. Doceniają ją nie tylko właściciele
apartamentów czy dużych willi.
W ostatnich latach projektowanie wnętrz staje się usługą

się, stworzyć coś, co będzie tylko ich, miejsce w którym

się otaczają, są estetami i zależy im na idealnym efekcie

coraz bardziej popularną. Doceniają ją nie tylko właścicie-

będą dobrze się czuć, wypoczywać czy efektywnie pra-

końcowym.

le apartamentów czy dużych willi. Coraz większe grono

cować. Z usług projektanta wnętrz korzystają na pewno

posiadaczy własnego „M” potrzebuje wsparcia specjalisty

osoby, którym nie jest obojętne, jakimi przedmiotami

w aranżacji wnętrz, w których poczuliby się komfortowo
a jednocześnie z poczuciem, że coś zostało stworzono
z myślą o nich.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z zakresu przedsięwzięcia jakim jest urządzenie własnego lokum. W dzisiejszych czasach z miesiąca na miesiąc pojawia się tak wiele
nowych technologii, materiałów, możliwości, że istnieje
potrzeba posiadania doświadczenia, wiedzy i przede

Prawdą jest również, że coraz częściej także ekipy re-

wszystkim pomysłu, aby móc z tych dobrodziejstw

montowe preferują współpracę z projektantem, który

korzystać.

jest łącznikiem pomiędzy inwestorem a wykonawcami.
Dzięki tego typu podziałowi ról oraz dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji projektowej, udaje się uniknąć
w trakcie remontu nieporozumień co do oczekiwań
inwestora, oszczędzając czas i pieniądze na wszelkie
poprawki.
Inwestując w budowę wymarzonego domu, decydując się na remont lub kupując nowe mieszkanie, klienci
chcą, aby wydane pieniądze nie poszły na marne, aby jakiś detal nie zepsuł efektu końcowego. Pragną wyróżnić
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Projektant wnętrz pełni często rolę mediatora pomiędzy
mieszkańcami domu, którzy nie raz mają zupełnie inne
potrzeby oraz wyobrażenie co do aranżacji urządzanych
wnętrz.
Inwestorzy, którzy podejmują wysiłek samodzielnego
przygotowania projektu wnętrz często odchodzą od
tego pomysłu już na pierwszych etapach tworzenia
koncepcji. Mają problem w podjęciu decyzji co, gdzie,
z czego najlepiej będzie pasowało do danego wnętrza.
Klienci oczekują od projektanta kompleksowej usługi.
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Projekt to już nie tylko wybór płytek do łazienki, choć

stworzy im pomysł na wnętrze mieszkania, domu, jako

w trzech różnych odsłonach i wybrać tą, która im najbar-

ich rozrysowanie nadal spędza sen z powiek Klientom.

całość, znajdzie potrzebne materiały, kupi je a później bę-

dziej odpowiada.

Ludzie są zabiegani, mają coraz mniej czasu i niekoniecz-

dzie nadzorować wykończenie mieszkania.

nie chcą spędzać go na bieganiu po sklepach, szukaniu
elementów wyposażenia wnętrz w gąszczu ofert rynko-

Joanna Zawicka

Duża część Klientów jest otwarta na nowe pomysły, odważna, która nie boi się eksperymentować. Polacy zaczynają otwierać się na nowe, odważniejsze kolory, niestandardowe rozwiązania, wyszukane materiały. Zaczynają
doceniać jakość, mają potrzebę dopracowania szczegółów, marzą o przemyślanej dekoracji. Z naszych obserwacji wynika, że coraz większą wagę przywiązują do
oświetlenia, co może wynikać z faktu, że właśnie ten element wyposażenia wnętrza przekłada się na efektowne
rezultaty.
Coraz częściej Klienci korzystają z usług od pomysłu
koncepcyjnego na wnętrza po zakupy i prace remontowe. Tym sposobem, może wydatek jest nieco większy
(co przy wartości nieruchomości nie będzie drastyczną sumą) ale za to efekt będzie wyjątkowy i osiągnięty
mniejszym nakładem czasu oraz obarczony niższym ryzykiem niepowodzenia.
Dla przykładu przedstawiamy dwie propozycje aranżacji

wych. Coraz częściej są to osoby, które urządzają kolej-

tego samego pomieszczenia. Łazienka dla gości miała

ne mieszkanie i mają już za sobą bagaż, niekoniecznie

zostać zaprojektowana tak, by była zarazem funkcjonalna

miłych, doświadczeń. Zdają sobie sprawę z zakresu prac,

dla osób z niej korzystających, a jednocześnie nawiązy-

czasochłonności oraz możliwych niepowodzeń. Dlatego

wała do stylu pozostałych pomieszczeń domu. Dzięki wi-

coraz częściej Klienci wolą zatrudnić specjalistę, który

zualizacji projektu Klienci mogli zobaczyć swoją łazienkę
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O raportach
Skąpiec.pl
Analiza preferencji zakupowych użytkowników porównywarki Skąpiec.pl jest próbą zmierzenia i opisania zachowań oraz
preferencji korzystających niej Internautów. Dzięki treściom
zawartym w raportach, producenci i sprzedawcy mogą lepiej
rozpoznać potrzeby kupujących, a także precyzyjniej
ustalać cele sprzedażowe. Dostają oni bowiem informację, które produkty czy też jakie konfiguracje produktów są najczęściej
poszukiwane przez użytkowników jednego z największych serwisów e-commerce w Polsce.
Wydawnictwa specjalne Skąpiec.pl to cenne źródło informacji nie tylko dla producentów, ale również dla konsumentów,
którzy z roku na rok coraz chętniej korzystają z usług sklepów
internetowych. Właśnie z myślą o miłośnikach zakupów online,

Kontakt w sprawach związanych
z raportami Skąpiec.pl

MARTA
BILIŃSKA-ROCHEWICZ

Specjalista ds. PR
m.bilinska@skapiec.pl
Tel: 71 / 79-45-992

raporty specjalne Skąpiec.pl wzbogacone zostały między innymi o krótkie poradniki zakupowe oraz wypowiedzi specjalistów
z omawianej tematyki.

MONIKA KAMIŃSKA

Młodszy specjalista ds. PR
m.kaminska@skapiec.pl
tel: 71/79-45-992
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