
W RAPORCIE 
 Sytuacja na rynku inwestycji hotelowych w Polsce z punktu widzenia branży łazienkowej  

• Wyzwania oraz problemy. Szanse i zagrożenia • Najciekawsze realizacje hotelowe • Opinie  ekspertów  
• Łazienki modułowe • Rewolucja wellness w hotelach

ŁAZIENKI HOTELOWE
wyzwania i perspektywy

wydanie specjalne





KABINA EASY IN TO PRZEDE 
WSZYSTKIM WYGODA

Właściciel marki Sea-Horse: 

P.H.U. METAL-HURT D. Rafińska, B. Wesołowska Sp.j., ul. Batorego 54, 87-100 Toruń, 
tel.: 56 65 77 400, fax: 56 65 77 440, e-mail: sprzedaz@metalhurt.com.pl www.metalhurt.com.pl

Niektórzy z nas w projektowaniu tego po-

mieszczenia posiłkują się wiedzą architek-

tów wnętrz. Inni natomiast postanawiają 

robić to samemu. Niezależnie jednak 

od tego, jaki sposób wybierzesz, kabiny 

z serii EASY IN marki Sea‑Horse znajdą 

swoje zastosowanie również w Twojej 

łazience. Kabiny te pozwalają na oddziele-

nie przestrzeni natryskowej bez wyraź-

nego jej zamykania, dzięki czemu możemy 

cieszyć się nowoczesnym wyglądem 

i funkcjonalnością wnętrza. Minimalna 

ilość profili, duże tafle szkła, solidne 

wykonanie, wysoka jakość użytych 

materiałów jak również szeroki wybór 

modeli i świetny stosunek ceny do jakości 

produktu to tylko kilka aspektów, dzięki 

którym staną się one idealnym wybo-

rem do każdego łazienkowego wnętrza. 

Odpowiednia wysokość (200 cm) oraz 

zastosowanie zawiasów unoszących 

pozwala na montaż kabin również bez 

brodzika – w ostatnim czasie taki montaż 

zyskuje na popularności. 

Kabiny prysznicowe EASY IN są stworzo-

ne do wnętrz, które mają relaksować i cie-

szyć oko – to wygoda i piękno w jednym.

Każda nowa łazienka to nowa historia. To jak będzie finalnie wyglądać zależy 

w dużej mierze od wyobraźni i gustu jej właściciela. 
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OD REDAKCJI

OD REDAKCJI

Rynek hotelowy zarówno w  Polsce, jak i  na  całym świecie 
dynamicznie się rozwija. Zmienia się sposób, w jakim chcemy 
i możemy wypoczywać. Nadal w większości wypadków po-
kój hotelowy to przede wszystkim sypialnia i łazienka. To tam 
goście oczekują najwyższego standardu. Łóżko i  wanna/
prysznic w  decydujący sposób wpływają na  odbiór hotelu. 

A to przekłada się np. na rekomendacje w serwisach rezerwacyjnych.
4 października 2018 roku spotkaliśmy się podczas targów Invest Hotel w Poznaniu, 
by  na  Forum ŁAZIENKA.PRO porozmawiać, jak wygląda dziś łazienka hotelowa. 
W Polsce, na świecie, z punktu widzenia ekspertów. Bez ogródek rozmawialiśmy 
o problemach, wyzwaniach i zmianach, jakie zachodzą w tej części rynku. Publi-
kacja, którą Państwu przedstawiamy podsumowuje Forum. I już dziś możemy za-
powiedzieć: to pierwszy z wielu naszych raportów poświęconych rynkowi hote-
lowemu widzianemu oczami branży łazienkowej i architektów. Chcemy przyjrzeć 
się, jakie możliwości, szanse, ale też problemy stwarza dziś ten segment inwestycji. 
Chcemy sprawić, by wypoczynek w polskich hotelach był jeszcze przyjemniejszy. 
Podpowiemy jak zrobić, by łazienki w nich były lepsze.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI
KOORDYNATOR ŁAZIENKA.PRO

R

Raport specjalny: Łazienki hotelowe
grudzień 2018
www.lazienka.pro
www.designbiznes.pl
redakcja@designbiznes.pl

Wydawca
Est.Media Anna Raducha-Romanowicz
ul. A. Mickiewicza 37 lok. 13, 15-213 Białystok
www.estmedia.pl

Adres korespondencyjny
ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 413
15-084 Białystok
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Arkadiusz Kaczanowski, tel. 503 355 998, 
e-mail: arek@designbiznes.pl
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zastrzega sobie prawo redagowania i skracania 
tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  
za treść zamieszczanych reklam.

Raport powstał jako podsumowanie Forum  
ŁAZIENKA.PRO na targach Invest Hotel,  
4 października 2018 roku w Poznaniu. 
Organizatorzy:
Design/Biznes  
Międzynarodowe Targi Poznańskie
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POLECAMY

Zehnder Virando Bar

PRODUCENT: ZEHNDER

Grzejnik łazienkowy Zehnder Virando Bar łączy funkcjonalność 
z estetyką. Efektownie wygięte rury ułatwiają wieszanie ręczników 
i tekstyliów. Posiada wygodne przyłącza środkowe dolne 50 mm oraz 
otwory w dolnych kolektorach, w których można zamontować grzałkę 
elektryczną. Dostarczany jest w wersji z dopasowanymi kształtem 
konsolami do prostego montażu naściennego. 

www.zehnder.pl

Easy In 

MARKA: SEA‑HORSE

Kabiny z serii EASY IN marki Sea‑Horse pozwalają na oddzielenie 
przestrzeni natryskowej bez wyraźnego jej zamykania, dzięki czemu 
możemy cieszyć się nowoczesnym wyglądem i funkcjonalnością 
wnętrza. Minimalna ilość profili, duże tafle szkła, solidne wykonanie, 
wysoka jakość użytych materiałów jak również szeroki wybór 
modeli i świetny stosunek ceny do jakości produktu to tylko kilka 
aspektów, dzięki którym staną się one idealnym wyborem do każdego 
łazienkowego wnętrza. 

www.metalhurt.com.pl

Dornbracht Touchfree

PRODUCENT: DORNBRACHT

Poprzez Touchfree Dornbracht rozszerza swój asortyment produktów 
do wszystkich baterii umywalkowych (modele ścienne i stojące) 
o nowy, bezdotykowy sposób sterowania. Działający w oparciu o 
aktywne rozpoznawanie ruchu system Dornbracht Touchfree nie 
posiada widocznego czujnika i może być łączony ze wszystkimi seriami 
marki Dornbracht. Zaprojektowany z myślą o sektorze półpublicznym, 
bezdotykowy automatyczny system sterowania obok wysokiego 
komfortu zapewnia również maksymalną swobodę projektowania 
architektom wnętrz oraz projektantom.  

www.dornbracht.com/touchfree

Kompletne zestawy Viega Advantix

PRODUCENT: VIEGA

Oferta firmy Viega poszerzona została o nowe zestawy wyposażeniowe, 
gdzie w jednym opakowaniu możemy zamówić odpływ z rusztem 
i wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu. Dostępne są 
odpływ z klasycznym rusztem Visign ER10 ze stali nierdzewnej oraz 
z rusztem Visign ER13 do wyłożenia dowolnymi płytkami lub kamieniem 
naturalnym. Oprócz korpusu i rusztu wyposażenie każdego zestawu 
zawiera dodatkowo zestaw stopek regulowanych, syfon z zamknięciem 
wodnym, odpływem DN40 wraz ze złączką przejściową na DN50 oraz 
wyjmowane do czyszczenia sitko. 

www.viega.pl
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Meble łazienkowe XSquare

PRODUCENT: DURAVIT

Seria XSquare zaprojektowana przez Kurta Merki Jr., której cechą 
charakterystyczną jest chromowany pro l okalający meble. Konsole 
do szafek podumywalkowych są dostępne w pięciu rozmiarach 
(800 – 1600 mm) – w zależności od modelu ceramiki. Wybór szafek 
podumywalkowych jest wyjątkowo szeroki: siedem różnych szerokości 
szafek dopasowanych do umywalek z serii Durasquare, Vero Air, ME by 
Starck czy P3 Comforts, w zależności od serii. Dostępnych jest aż 28 
różnych wykończeń meblowych w okleinie dekoracyjnej lub lakierze, 
jedwabnym macie lub na wysoki połysk. 

www.duravit.pl

Kabiny Fresh Line marki Sea Horse

WŁAŚCICIEL MARKI SEA-HORSE: P.H.U. METAL-HURT SP.J. 

Kabiny z serii Fresh Line marki Sea-Horse to minimalna ilość pro li, 
duże ta e szkła, solidne wykonanie, wysoka jakość użytych materiałów 
jak również szeroki wybór modeli i świetny stosunek ceny do jakości 
produktu. To tylko kilka aspektów, dzięki którym staną się one idealnym 
wyborem do każdego łazienkowego wnętrza. Odpowiednia wysokość 
(195 cm) oraz zastosowanie zawiasów unoszących, 
pozwalają na montaż kabin również bez brodzika. 

www.metalhurt.com.pl

Kolekcja Individual

PRODUCENT: VADO, DYSTRYBUTOR: INTUITION BATHROOMS

Kolekcja Individual marki Vado to odpowiedź na oczekiwania 
projektantów wnętrz, a także klientów poszukujących odważnych 
rozwiązań do stworzenia wnętrza łazienki z wyjątkowym charakterem. 
Obejmuje baterie i akcesoria łazienkowe w czterech wariantach 
kolorystycznych: złoto szczotkowane, nikiel szczotkowany, złoto 
polerowane oraz nikiel. Niezwykłe wykończenia 
dekoracyjne w połączeniu z ponadczasowym designem 
pozwalają na aranżację łazienki w indywidualnym stylu.

www.intuitionbathrooms.pl

Wanna Iris 

PRODUCENT: NOVELLINI

Wanna Iris łączy w sobie przyjemność korzystania z wanny 
hydromasażowej, wygodę łatwego dostępu do jej funkcji oraz 
praktyczność kabiny prysznicowej. Technologia i nowoczesność wtapiają 
się w geometryczny design, gwarantując komfort i funkcjonalność 
dzięki drzwiczkom z mechanicznym zamknięciem i oparciu na głowę, 
które za pomocą jednego ruchu staje się wyjmowanym siedziskiem. 
System dezynfekcji i wysokiej jakości materiały pozwalają na bezpieczne 
użytkowanie i łatwe utrzymanie w czystości. 

www.novellini.com

Brodzik Ignis z materiału STONEX®

PRODUCENT: ROCA

Ultrapłaski brodzik Ignis, o naturalnej strukturze szlachetnego łupka, 
przyjemny i ciepły w dotyku to doskonała propozycja także do łazienek 
hotelowych odpowiadająca najnowszym trendom wyposażenia wnętrz. 
STONEX® to innowacyjny kompozyt, stworzony na bazie szlachet‑
nych składników mineralnych – rozdrobnionych skał dolomitowych 
w połączeniu z żywicami poliestrowymi wysokiej czystości. To produkt 
o idealnie gładkiej powierzchni łatwej w utrzymaniu czystości, odpornej 
na plamy i promieniowanie ultrafioletowe. 

www.roca.pl

Zestaw Trevi

PRODUCENT: FERRO

Elegancki i funkcjonalny zestaw Trevi wyposażony został w deszczownię 
mocowaniem do ściany zintegrowanym z jej ramieniem, termostatycz‑
ną baterię natryskową i 3‑funkcyjny natrysk ręczny. Okrągła głowica 
talerzowa SLIM wykonana ze stali posiada system łatwego usuwania 
kamienia wapiennego. W skład deszczowni wchodzi również drążek 
metalowy o regulowanej długości od 80 do 125 cm. W komplecie, obok 
deszczowni znalazła się także bateria natryskowa o klasycznej okrągłej 
formie. Trzecim elementem zestawu jest natrysk ręczny, umieszczony 
na przesuwnym uchwycie.

www.ferro.pl

POLECAMY

CAD Decor i CAD Kuchnie

PRODUCENT: CAD PROJEKT K&A

Nowe wersje programów do projektowania, wizualizacji i wyceny wnętrz 
CAD Decor PRO 3.0, CAD Decor 3.0 i CAD Kuchnie 7.0 pojawiły się 
na rynku na koniec października 2018 r. i zostały bardzo entuzjastycznie 
przyjęte przez projektantów wnętrz. Zmiany to przede wszystkim nowa 
profesjonalna dokumentacja techniczna oraz niezwykle efektowny 
i fotorealistyczny Render PRO. 

 www.cadprojekt.com.pl/nowewersjeprogramow
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BIZNES

JAKIE SĄ ŁAZIENKI W POLSKICH HOTELACH, JAKIE PROBLEMY NAPOTYKAMY NA ETAPIE REALIZACJI 
TEGO TYPU PROJEKTÓW? CZY INSTALATORZY POTRAFIĄ OBSŁUGIWAĆ TEGO TYPU INWESTYCJE? 

O TYM ROZMAWIALIŚMY PODCZAS FORUM ŁAZIENKA.PRO W POZNANIU.

ŁAZIENKI HOTELOWE  

– SZANSE I WYZWANIA

Arkadiusz	Kaczanowski	(redaktor	prowadzący	portal	Design/
Biznes):	Jakie	są	polskie	łazienki	hotelowe?	Czy	obserwujemy	
charakterystyczne	zjawiska,	które	świadczą,	że	ta część	prze-
strzeni	hotelowej	się	zmienia?
Seweryn	 Kartkowski	 (prezes	 Polskiej	 Grupy	 Ceramicznej):	
PGC może pochwalić się bardzo dużym wzrostem sprzedaży pod 
kątem łazienek modułowych. Wyposażyliśmy w tym roku bardzo 
dużo takich łazienek, a  moduły ruszyły w  kierunku całej Euro-
py. Co ciekawe rynek łazienek modułowych jest bardzo bogaty 
w Polsce jeśli idzie o produkcję, za to jeszcze nie stosuje się tych 
rozwiązań w  rodzimych obiektach. Ale także tu widzimy zmia-
ny. Mogę tylko powiedzieć, że jako PGC dostrzegamy ewident-
ny wzrost w kierunku produktów coraz wyższej jakości. Klienci 
przywiązują do tego coraz większą uwagę. 

Lech	 Piotrowski	 (konsultant	 dla	 hoteli,	 obiektów	 wellness	
i spa):	Zajmuję się na co dzień pisaniem wytycznych do projek-
tów hotelowych – począwszy od łazienek, przez pokoje po jed-
nostki mieszkalne, sale konferencyjne, po kuchnie. Przyznaję, że 
jest to bardzo dobry czas na łazienki modułowe w Polsce – po-
nieważ nie ma ludzi do pracy. Pracuję nad sześcioma inwestycja-
mi, kilka jest jeszcze w fazie projektów. Mamy problemy z wy-
konawcami. Łazienki modułowe to rozwiązanie idealne na taką 
sytuację. Pracowałem przy prawie 70 inwestycjach w  Polsce 
i wiem, że bez szczegółowej analizy rynku inwestycji hotelowej 
nie ma  co  zaczynać. Najlepszą inwestycją jest ta, która kończy 
się wtedy, kiedy to zaplanowaliśmy. A dziś ponad 90% inwesty-
cji ma opóźnienia. Żeby zrobić dobrą łazienkę hotelową, musimy 
mieć doskonałą analizę rynku i zespół, który to dobrze zrobi.
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BIZNES

właściciel	jest	także	osobą	odpowiedzialną	za projekty,	może	
bardziej	dbać	o to jak	ta łazienka	wygląda.
Mateusz	 Cieśliński	 (kierownik	 ds.  sprzedaży	 inwestycyjnej	 na	
Polskę	północną	w Aquaform	i Armatura	Kraków):	Kiedyś łazien-
ka była ostatnim etapem, na  realizację którego często brakowało 
już pieniędzy. Dziś łazienka jest integralną częścią pokoju. Pokoju, 
w którym nasz gość ma się czuć dobrze. Na etapie wizji łazienka 
jest stawiana jako jeden z najważniejszych elementów realizacji pro-
jektu. Nad tym etapem inwestor, projektanci spędzają dużo czasu. 
Zgadzam się, że w obiektach butikowych, czy nienależących do sie-
ci hotelarskich, widać chęć do  zabłyśnięcia. Łazienka jest dobrym 
do tego miejscem. Szczególnie teraz, kiedy mamy e-świat, a każdy 
użytkownik szuka hotelu przez internet. Łazienka jest wtedy jed-
nym z najważniejszych wyznaczników oferty. Była, jest i będzie naj-
ważniejszym elementem każdego pokoju hotelowego. 

Michał	Paszkowski	(manager	ds. sprzedaży	i marketingu	na	
Polskę	w firmie	Steinberg):	Steinberg skupia się na produktach 
premium, więc wyposażamy głównie obiekty 4- lub 5 gwiazdko-
we. Bardzo mnie cieszy, że tych jest coraz więcej. Choć z badań 
wynika, że obecnie hoteli 5-gwiazdkowych w Polsce mamy tyl-
ko 66. Myślę, że miejsca na tego typu hotele jest jeszcze sporo. 
Oczywiście są też niższej klasy obiekty 2- i 3-gwiazdkowe, które 
rosną w siłę i zdobywają klientów trochę innym podejściem.

Z moich	 obserwacji	wynika,	 że	 hotele	 niesieciowe,	 bardziej	
autorskie,	 butikowe,	 albo	 nawet	 hostele,	 bardzo	 poprawi-
ły	swój	standard	w ostatnich	 latach.	Hotele	znanych	marek	
mają	 swoje	wypracowane	 standardy,	 których	 się	 trzymają.	
Te starsze	korzystają	z tego,	że	mają	już	jakąś	pozycję	na ryn-
ku	i nie	zawsze	inwestują.	Nowsze	hotele	i hostele,	w których	



SK:	Realizowaliśmy kilka ciekawych projektów w ostatnim 
czasie – małych butikowych hoteli, gdzie mieliśmy bezpo-
średni kontakt z właścicielem obiektu czy inwestorem. Re-
alizowaliśmy jeden mały hotel – dwadzieścia kilka pokoi, 2–3 
gwiazdkowy. A  zastosowaliśmy tam płytki wielkoforma-
towe! Kolejny klucz to  jakość armatur. Design to  jedno, ale 
przede wszystkim liczy się jakość. Sam jestem przykładem 
kogoś, kto nigdy nie wróci do hotelu, który zaskoczył mnie 
źle działającą baterią czy cieknącym prysznicem. Myślę, że 
większość klientów już w ten sposób podchodzi do tematu. 

Piszemy	 i  mówimy	 o  różnych	 nowych	 rozwiązaniach	
do  łazienek.	Czy	hotele	są	gotowe	na  łazienkowe	 inno-
wacje?	
SK: Inwestorzy są w tej chwili jak najbardziej otwarci na in-
nowacje. Problemem pozostają wykonawcy. Wielki format 
to  też duży problem. Wyzwania logistyczne mamy ogar-
nięte. Za  to  jest bardzo duży opór wykonawców – stawki 
za  ułożenie płytki wielkoformatowej są zaporowe. Mamy 
czasem wrażenie, że jest to umyślne działanie i tak napraw-
dę jest to jedyny element, który w tej chwili hamuje rozwój 
płyt wielkoformatowych, szczególnie na rynku hotelarskim. 

Łukasz	Kosmala	(doradca	handlowy	w Dziale	Salony	i Ar-
chitekci	firmy	Geberit):	Osobiście odpowiadam w Gebericie 
za toalety myjące i  ich rozwój na naszym rynku. Z własnych 
doświadczeń i obserwacji mogę śmiało powiedzieć: inwesto-
rzy póki co nie są jeszcze na nie gotowi. My dajemy bardzo 
dużo narzędzi: program dedykowany inwestorom zapewnia-
jący dofinansowanie do tego typu urządzeń w hotelach, za-
pewniamy wsparcie marketingowe, budujemy świadomość 
klientów. Od pięciu lat. Inwestorzy coraz bardziej przekonują 
się do produktu, natomiast głównymi przeszkodami są ceny 
– dość wysokie w stosunku do zwykłej miski WC. Inwestorzy 
też obawiają się dewastacji tego typu produktu, dość drogie-
go, ze  strony klienta hotelowego. Geberit widzi przyszłość 
w  tym segmencie, ale minie jeszcze kilka lat zanim będzie 
to produkt popularny w Polsce tak jak na Zachodzie.

A jak	to wygląda	w przypadku	produktów,	które	widzą	
tylko	instalatorzy?	Jak	przekonać	ich	do kupowania	roz-
wiązań	z wyższej	półki?
Adam	 Płotnicki	 (area	 sales	 manager	 Prevex	 na  Polskę):	
Niezależnie od tego, jaki ma się produkt, to edukacja, edu-
kacja i  jeszcze raz edukacja są najważniejsze. Instalatorzy 
z  jednej strony są bardzo otwarci na poznawanie nowinek, 
natomiast o wiele trudniej przekonać ich, by je zastosowa-
no. Z  jednej strony jest inwestor, a  z  drugiej wykonawca. 
Często między inwestorem a  wykonawcą nie ma  komuni-
kacji. Inwestor słusznie zwraca uwagę na koszta, natomiast 
ważne przecież jest, by od  razu myśleć jak łazienka będzie 
funkcjonować podczas dalszej eksploatacji. Na  przykład 
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Przytoczone wypowiedzi to wybrane fragmenty dyskusji „Inwestycje hotelarskie z perspektywy branży łazienkowej. Szanse i wyzwania”, która odbyła 
się 4 października podczas Forum ŁAZIENKA.PRO na targach Invest Hotel w Poznaniu. 
W 2018 roku odbyły się trzy edycje Forum – podczas targów Instalacje (dla branży łazienkowej), targów Invest Hotel (dla branży hotelowej) oraz Mood 
Concept (dla konsumentów i architektów). Wszystkie spotkania zorganizowała redakcja Design/Biznes oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zapra‑
szamy na kolejne wydarzenia już w 2019 roku. Szczegóły wkrótce na www.lazienka.pro

warto pamiętać o czasie, jaki personel sprzątający musi poświę-
cić na uporządkowanie łazienki. Tutaj pomagają nowe rozwiąza-
nia w zakresie syfonów, które ułatwiają czyszczenie. W każdym 
z  hoteli przebywają różni ludzie, różne elementy np.  biżuterii 
mogą do tego syfonu wpaść. My na przykład w naszym nowym 
modelu zastosowaliśmy koszyczek, w którym te wszystkie ele-
menty zostają. Mimo iż jest to produkt relatywnie tani w całości 
inwestycji, to warto o tym pomyśleć już na samym wstępie pro-
jektowania łazienki.

ŁK:	 Jesteśmy firmą bardzo techniczną, a nie każdy wykonawca 
może sobie poradzić z wszystkimi produktami. Przede wszystkim 
edukacja jest najważniejsza. Często organizujemy wraz z naszy-
mi partnerami handlowymi wizyty wykonawców i instalatorów 
w  naszych głównych siedzibach. Myślę, że tego typu działania 
będą miały pozytywny wpływ na współpracę wykonawcy i ar-
chitekta wnętrz, bo tutaj często pojawiają się też spory. Architekt 
zaprojektuje coś, czego wykonawca nie do końca jest w stanie 
zrealizować. Łączymy takie spotkania w  ośrodkach szkolenio-
wych z  wykonawcami, architektami wnętrz. Robimy wspólne 
pogadanki. Myślę, że jest to klucz do sukcesu. 

Czy	to jest	taka	droga,	aby	architekt	był	mediatorem	pomię-
dzy	wykonawcą,	a inwestorem	hotelowym?
AP: Wychodzimy z założenia, że każdy z nas jest konsumentem. 
Jeśli tak do tego podejdziemy, to niezależnie od tego czy to bę-
dzie mowa o  instalatorze, inwestorze czy użytkowniku hotelu, 
to każdy będzie ważną postacią w procesie edukacji. Certyfikuje-
my instalatorów, pokazujemy im nasze rozwiązania – ale nie jest 
łatwo przekonywać do nowości. Czasami wydaje mi się, że jest 
łatwiej przekonać instalatora do  supernowoczesnego systemu 
grzewczego niż do syfonu, który ma prostą funkcjonalność. 

Nawet	w hotelach	najwyższej	 klasy	 nie	 zawsze	 spotykamy	
wyposażenie	 łazienkowe	 z  najwyższej	 półki.	 Jak	 przekonać	
inwestora	hotelowego,	by zainwestował	w armaturę	lepszą,	
bardziej	designerską?	
MP:	 Istotne jest przede wszystkim to, że hotele chcą bardzo 
mocno walczyć o gościa. Obiektów jest bardzo dużo i zwracają 
uwagę pod kątem designu. W tej chwili pracujemy nad kilkuna-

stoma projektami, z czego 80% to hotele, w których inwestorzy 
czy projektanci przygotowali zapytania o  armaturę w  kolorze. 
To  jest teraz bardzo wyraźny trend, na  który hotele stawiają: 
armatura w czarnym macie, w złocie czy innych kolorach. W ta-
kim wypadku bardzo liczy się jakość – mieliśmy dosyć zabawną 
sytuację w Warszawie, gdzie pracowaliśmy nad jednym z hoteli. 
Wysłaliśmy na testy naszą powłokę. Inwestor był na tyle docie-
kliwy, że traktował ją różnymi ostrymi narzędziami oraz środka-
mi chemicznymi. Przeszliśmy ten test. Z drugiej strony rozumiem 
takie podejście: inwestując spore pieniądze w baterie w kolorze 
inwestor chce mieć pewność, że baterie są trwałe. Tak jakość 
produktów jest kwestią kluczową, tak jak Pan Seweryn wcze-
śniej wspomniał. Jakość armatury może zirytować gościa – każdy 
z pewnością doświadczył w hotelu przeciekającej słuchawki czy 
baterii i z pewnością nie chciałby się z tym zetknąć kolejny raz. 

LP:	Przejrzałem dotąd ponad 100 biznesplanów i wiem, że inwe-
stycje w naszym kraju są niedoszacowane. Nic dziwnego, bo biz-
nesplany robi się za 5–8 tysięcy złotych, podczas gdy dobry biz-
nesplan kosztuje powyżej 25 tys. zł! W efekcie często na etapie 
budowy projekt musi zostać oszacowany ponownie i wtedy się 
okazuje, że brakuje pieniędzy na łazienki. Nawet gdyby inwestor 
chciał coś lepszego zrobić, to nagle ktoś mu uzmysławia, że musi 
teraz zrobić łazienki, a  pieniądze się kończą. A  przecież jeszcze 
trzeba coś wykończyć, zrobić szkolenie personelu, zapewnić stro-
je, poprowadzić otwarcie, zadbać o marketing i promocję. Znam 
inwestycje, gdzie budżet wynosił 120 mln zł, a  zabrakło 10 mln 
na samym końcu! Na czym oszczędzano? Na łazienkach. Wybie-
rano najtańsze płytki czy ceramikę. Inna kwestia to umiejętność 
czytania. Z każdej grupy produktowej jest kilka firm, które walczą 
o  rynek. Często brakuje im wiedzy na  temat branży hotelowej. 
Ale inwestorom też brakuje wiedzy, co pokazują źle formułowa-
ne zapytania ofertowe. Ludzie nie czytają precyzyjnie – to spra-
wia, że okres przygotowywania ofert jest katastrofalnie długi, 
a na końcu i tak zamiast kabiny narożnej półokrągłej przyjeżdżają 
prostokątne 80-tki, choć były zamawiane 90-tki. To  jest jeden 
z głównych błędów – brak wiedzy z jednej i drugiej strony. ■

Więcej wątków z dyskusji oraz o tematyce forum na www.lazienka.pro



ŁAZIENKA HOTELOWA 

W hotelu to Gość jest najważniejszy, dlatego hotelowa łazienka musi być 
bezpieczna, wygodna, praktyczna i funkcjonalna, a dla obsługi łatwa do utrzymania 
w czystości. Finezji całości dodaje włoski design. 
To fi lozofi a dobrego samopoczucia w podróży. To fi lozofi a NOVELLINI.

www.novellini.pl 

Hotel 1218.indd   1 18/12/18   15:17



12

TEKST: MARTA BOROWSKA

Do tych łazienek goście 
CHCĄ WRACAĆ!

Zakynthos to przede wszystkim jaskinie, bujna przyroda, piaszczyste zatoczki. Ten hotel idealnie wpisuje 
się w klimat wyspy. Jego sercem jest basen o powierzchni 4 tys. m2, który „wije się” na różnych pozio-
mach przez cały kompleks hotelowy. W pokojach dominują rustykalne drewno dębowe, bambus, rattan, 
naturalny kamień. Szarości i beże budują trochę senną, ale za to chłodzącą atmosferę tego miejsca. Po-
dobnie jest w łazienkach. W pokojach hotelowych wanny umieszczono zaraz przy łóżku. 

Fot. Olea All Suite Hotel

OLEA ALL SUITE  
HOTEL

ZAKYNTHOS, GRECJA 

DESIGN
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PRZY PROJEKTOWANIU DZISIEJSZYCH HOTELI LICZY SIĘ POMYSŁ, ZABAWA FORMĄ, 
ODWAŻNE ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW. ORAZ OPOWIEŚĆ – NOWE POKOLENIA NOMADÓW SZUKAJĄ MIEJSC, 

KTÓRE BĘDĄ ICH INSPIROWAĆ. JAKA W TYM JEST ROLA ŁAZIENKI? WYBRALIŚMY KILKA 
PROJEKTÓW HOTELOWYCH ŁAZIENEK, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE CHĘTNIEJ WRACA SIĘ DO TYCH MIEJSC.

Założycielowi hoteli Sextantio zależało na  tym, by stworzyć miejsce, które będzie przeciwieństwem dla 
– jego zdaniem – fałszywych, sztucznych Włoch. Postawił więc na autentyczność. Na południu kraju, w re-
gionie Abruzji wybrał miejsca, którym udało ją się zachować – wioski, w których stanął czas i  tam zor-
ganizował swoje hotele. W Sextantio Le Grotte goście zamieszkują oryginalne domy wykute w skałach. 
Wyposażenie wnętrz, jest minimalistyczne, co  ma  na  celu oddanie w  największym stopniu charakteru 
codziennego życia mieszkańców tego miejsca przed setkami lat. Kontrapunktem dla tego purystycznego 
stylu są łazienki, a dokładnie ich wyjątkowo nowoczesne, designerskie elementy wyposażenia. W każdym 
pokoju umieszczono wolnostojącą wannę wykonaną z konglomeratu mineralnego oraz kompakty WC i bi-
dety zaprojektowane przez Philippe Starcka marki Duravit. 

Fot. Sextantio Le Grotte

SEXTANTIO  
LE GROTTE  
DELLA CIVITA 

MATERA, WŁOCHY

DESIGN
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Chociaż hotel powstał z myślą o rehabilitacji i odnowie biologicznej, świetnie poczują się tutaj 
także wszyscy zainteresowani odpoczynkiem w Tatrach. Bryła budynku nawiązuje do trady-
cyjnego stylu zakopiańskiego. Pokoje są już jednak dużo mniej zachowawcze jeśli chodzi o ar-
chitekturę. Dominują tu  wprawdzie bardzo stonowane kolory, ale już sama przestrzeń oraz 
otwarte łazienki są elementem wprowadzającym oczekiwaną dynamikę. Ciekawym zabiegiem 
jest oddzielenie łazienki ogromnymi taflami szkła. Dzięki temu przestrzeń kąpielowa doświe-
tlona jest naturalnym światłem słonecznym. W razie potrzeby większej intymności, pokój i ła-
zienkę można oddzielić kotarą. Spokojny klimat wnętrza ożywiają czerwone dodatki w postaci 
np. efektownej mozaiki. Łazienki wyposażono w armaturę marki Steinberg.

Fot. Hotel Kopieniec Fizjo-Med & SPA

HOTEL KOPIENIEC  
FIZJO-MED & SPA

MURZASICHLE,
KOŁO ZAKOPANEGO
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ŁAZIENKA PROSTO 
Z FABRYKI

GOTOWE, PREFABRYKOWANE, MODUŁOWE ŁAZIENKI SĄ CORAZ BARDZIEJ POPULARNE NA HOTELOWYM 
RYNKU DEWELOPERSKIM. POZWALAJĄ USPRAWNIĆ I PRZYŚPIESZYĆ BUDOWĘ OBIEKTU, CO MOŻE 

OKAZAĆ SIĘ SZCZEGÓLNIE WAŻNE W OBLICZU OPÓŹNIEŃ W REALIZACJI INWESTYCJI, UTRZYMANIU 
TERMINÓW OTWARCIA OBIEKTU CZY PROBLEMÓW ZE ZNALEZIENIEM WYKONAWCÓW.

TEKST: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

Łazienki modułowe powstają poza 
terenem inwestycji – w fabryce, 
gdzie montowane są ściany, sufit, 
urządzenia sanitarne oraz wszystkie 
instalacje mechaniczne i elektryczne. 
Fot. EcoReadyBath
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Gotowy moduł może być przetransportowany na miejsce inwestycji. 
Fot. PartGroup

Ł azienki bywają przyczyną bólu głowy hotelowych 
deweloperów. Ich budowa i  wyposażenie to  skom-
plikowane przedsięwzięcie. Trzeba tu  wykonać prace 

hydrauliczne, instalacyjne, elektryczne, glazurnicze, malarskie, 
dekoracyjne. Należy więc znaleźć i zatrudnić w tym celu szereg 
wykonawców, fachowców w  swoich dziedzinach (niedobór 
wykwalifikowanych pracowników budowlanych daje się dewe-
loperom coraz bardziej we znaki). Przetransportować do każde-
go z pokoi kilogramy materiałów budowlanych – farb, tynków, 
płytek, ceramiki sanitarnej, kabin prysznicowych. I drżeć, by przy 
instalacji np. kabiny nie zostały uszkodzone płytki czy ceramika. 
Przeróbki wykonanej już pracy znacząco bowiem podnoszą koszt 
całego przedsięwzięcia i  oczywiście opóźniają otwarcie hotelu. 
Gotowe łazienki modułowe mają pozwolić na  wyeliminowanie 
tych zagrożeń. 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Łazienki modułowe, prefabrykowane powstają w  całości 
poza inwestycją budowlaną. Są wyposażone kompleksowo 
– we  wszystkie urządzenia i  instalacje (wodne, kanalizacyjne, 
grzewcze, elektryczne, wentylacyjne), izolacje przeciwwilgocio-
we. Wymagają jedynie podłączenia do  pionów instalacyjnych 
budynku. Gotowe pomieszczenie w całości transportowane jest 
na inwestycję i tam instalowane, czyli umieszczane w nowo po-
wstającym budynku za pomocą dźwigu. Następnie montuje się 
prefabrykowaną łazienkę na  miejscu, podłącza instalacje elek-
tryczne, przyłącza wody ciepłej i  zimnej oraz odprowadzanie 
ścieków.
Standard łazienek modułowych i  ich wyposażenia określa sam 
inwestor. Łazienki takie mogą być tak samo atrakcyjne i  desi-
gnerskie jak te wykonane tradycyjnie. 
– Obecnie mówimy o  budownictwie, które niczym nie odstaje 
od technologii tradycyjnej, a w niektórych elementach wręcz ją 
przewyższa. Mamy do  czynienia z  zainteresowaniem obiekta-
mi jakościowymi, eleganckimi, w  których wartości estetyczne 
odgrywają bardzo istotną rolę. Technologia modułowa bardzo 
dobrze sprawdza się w tych obiektach, w których mamy do czy-
nienia z  pewną powtarzalnością układu funkcjonalnego. W  tej 
chwili prym na świecie wiedzie branża hotelowa, w tym condo-
hotele, hostele, aparthotele, ale technologie modułowe świetnie 
sprawdzają się też w obiektach edukacyjnych, takich jak szkoły 
i przedszkola – wymienia Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes 
DMDmodular. 
Hotelarze zaczynają więc łaskawym okiem patrzeć na łazienki czy 
generalnie budownictwo modułowe. Gwarantuje one oszczęd-
ność czasu – co jest szczególnie ważne w branży hotelarskiej. 
– Budownictwo modułowe charakteryzuje się konkurencyjną ceną 
i szybkością – w ciągu pół roku możemy wyprodukować moduły 
i złożyć budynek w określonym miejscu. Może stać się alternaty-
wą dla budownictwa tradycyjnego, tak jak kilkadziesiąt lat temu 
miało to miejsce w Skandynawii. Takie budynki są przeznaczone 
na różne potrzeby, np. hotelowe czy mieszkalne – wtedy powstają 

TECHNOLOGIE

Łazienkowy moduł umieszcza się w budynku za pomocą 
dźwigu. Fot. Elements Europe

KIEDY STOSOWAĆ?

Łazienki modułowe szczególnie sprawdzą się gdy:
•  całkowita liczba łazienek w hotelu jest duża, np. większa niż 100,
• łazienki mają powtarzalny układ,
•  ważne jest ukończenie budynku w terminie zgodnym z ustalonym 

harmonogramem, 
•  występują trudności z pozyskaniem fachowych wykonawców.
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sprzedają za granicę. Ala i na naszym gruncie sy-
tuacja ta zaczyna się zmieniać.
– Budownictwo modułowe przeżywa w tym mo-
mencie dynamiczny rozwój. Zainteresowanie tą 
technologią wzrasta i jest to trend obecny na ca-
łym świecie. Bardzo ciekawymi rynkami są USA, 
kraje azjatyckie, ale również unijne. W  Stanach 
Zjednoczonych mówi się o  60-proc. wzroście 
przychodów firm z  tego segmentu, porównując 
2015 i  2016 rok – mówi Ewelina Woźniak-Szpa-
kiewicz. – W Polsce mamy coraz więcej zapytań 
ofertowych. Ich liczba lawinowo wzrasta. O  ile 
dotychczas dominowały zapytania z  rynków za-
granicznych, głównie z USA i krajów zachodnich 
UE, tak w tym momencie mamy również bardzo 

wiele zapytań pochodzących z Polski.
Doświadczonym gaczem na  budowlanym rynku modułowym 
jest również m.in. firma Unibep
– W  ubiegłym roku wyprodukowaliśmy 990 modułów, w  tym 
planujemy wzrost do 1,3 tys. Kończymy rozbudowę fabryki, dzięki 
czemu moce produkcyjne wzrosną aż do 2 tysięcy sztuk. Modu-
ły dotychczas lokowaliśmy na rynku norweskim, a od roku 2017 
również na rynku szwedzkim. Ta technologia jest znana w Skan-
dynawii. Widzimy też perspektywy lokowania modułów, ekono-
micznych budynków na rynku polskim – mówi Sławomir Kiszycki.
Wiceprezes Unibepu ocenia, że na popularność budynków mo-
dułowych w Polsce może wpłynąć wzrost cen budownictwa tra-
dycyjnego, na który składają się wzrost cen usług podwykonaw-
ców, materiałów i niedobór pracowników. ■

Z wykorzystaniem materiałów Agencji Informacyjnej Newseria

na zasadzie typowego projektu deweloperskiego – 
mówi Sławomir Kiszycki, dyrektor finansowy i wi-
ceprezes zarządu Unibep.

MODUŁOWY HOTEL
Po gotowe kapsuły pokoi hotelowych czy łazienek 
sięgają największe marki operatorów hotelowych 
w USA i Europie. Moduły wykorzystywane są za-
równo we flagowych hotelach głównych marek, 
jaki i  w  tych mniejszych, butikowych obiektach. 
W  budownictwo modułowe wierzy  m.in. Mar-
riott, który zainteresował się tym rozwiązaniem 
w  2014 roku, a  trzy lata później uruchomił Mar-
riott Modular Initiative, by rozwijać budownictwo 
modułowe na terenie Ameryki Północnej. 
– Współpracując z naszymi partnerami – dostawcami rozwiązań 
modułowych, właściciele hoteli mogą szybciej je otwierać, wcze-
śniej zatrudniać pracowników, szybciej generować przychody – 
mówił Eric Jacobs, dyrektor ds.  Rozwoju Marriott International 
w Select Brands w Ameryce Północnej.
Modułowy będzie m.in. AC Hotel by Marriott powstający na no-
wojorskim Manhattanie przy Szóstej Alei. Ma on mieć 25 pięter 
a na nich 168 modułowych pokoi z łazienką. Co ciekawe – wykona 
je polska firma DMDmodular.

DYNAMICZNY ROZWÓJ
Budownictwo modułowe jest chętnie wykorzystywane w kra-
jach Europy Zachodniej, gdzie szczególnie dotkliwie odczuwalne 
są rynkowe niedobory wykwalifikowanych wykonawców i wy-
sokie koszta ich zatrudnienia. Także polskie firmy wytwarzające 
moduły budowlane czy łazienkowe dużą część swojej produkcji 

Łazienki modułowe są 
wyposażone  

we  wszystkie urządzenia  
i  instalacje.  

Fot. EcoReadyBath

RYNEK

Na polskim rynku  
łazienki modułowe  
oferują m.in.:
•  EcoReadyBath, 

Stargard
•  Ready Bathroom, 

Bolesławiec
•  ModułSystem,  

Warszawa
• Agafil, Pawłówko
•  Mardtec, Szpetal 

Górny



ARTYKUŁ PARTNERA

Stąd wprowadzony został system prefabrykacji pojedynczych 
elementów, a nawet całych pomieszczeń. Umożliwia to przenie-
sienie większości etapów procesu technologicznego do zamknię-
tego, kontrolowanego środowiska zakładów prefabrykacji, które 
zapewnia wysoką jakość produktu końcowego.

NAJLEPSZE WZORY
Koncepcja wykorzystywania modułów łazienkowych w  Polsce 
została zaczerpnięta z  Europy Zachodniej, gdzie rozwiązanie 
to  jest coraz bardziej powszechne wśród deweloperów i głów-
nych wykonawców. Jako EcoReadyBath obecnie mamy zakon-
traktowane trzy duże projekty hotelowe na  terenie Niemiec – 
tylko do połowy 2019 roku. Pokazuje to skalę zapotrzebowania 
na prefabrykowane łazienki.
Prefabrykacja modułów łazienkowych umożliwia mechanizację 
i  masowość produkcji. Dlatego przy dużych projektach, takich 
jak hotele, kompleksy mieszkaniowo-rekreacyjne itp. zapewnia 

gwarancję zachowania umownych terminów realizacji i pozwala 
nadzorować cały proces – od projektowania, poprzez planowanie, 
realizację, i kontrolę w ramach systemu zarządzania łańcuchem 
dostaw (Supply Chain Management), nie tylko z  naszej strony, 
ale również Klienta.

SZYBKA REALIZACJA, WYSOKA JAKOŚĆ
Jako producent modułowych łazienek EcoReadyBath możemy 
zagwarantować naszym Partnerom B2B pełną powtarzalność 
i jakość, przy równoczesnym skróceniu czasu wykonania i final-
nego montażu, dlatego jest to doskonała alternatywa dla trady-
cyjnych łazienek.
Wysoka jakość wykonania zapewniona jest dzięki współpracy 
naszych wykwalifikowanych pracowników produkcyjno-inży-
nieryjnych, których pozyskanie stanowi obecnie w  Polsce wy-
zwanie. Dlatego jako jeden partner zajmujemy się całym proce-
sem produkcji łazienki. ■

W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU DUŻO MÓWIŁO SIĘ O NIEEFEKTYWNOŚCI BUDOWNICTWA I POTRZEBIE 
ZASTOSOWANIA TECHNIK PRODUKCYJNYCH. ROZWÓJ TECHNOLOGII – PRODUKCJA ELEMENTÓW 

ZA POMOCĄ DRUKAREK 3D, STEROWANIE CNC, CYFROWE MODELOWANIE OBIEKTÓW (BIM) – STANOWIŁO DOSKONAŁE 
OTOCZENIE DO ZAPOCZĄTKOWANIA POTRZEBNYCH ZMIAN W TEJ DZIEDZINIE GOSPODARKI.

PREFABRYKOWANE ŁAZIENKI – 
PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIE 

BUDOWNICTWA
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STORYTELLING, 
LOCAL TOUCH I ODROBINA 

SZALEŃSTWA

W OSTATNIM CZASIE, HOTELE ZMIENIAJĄ SWÓJ WIZERUNEK. REZYGNUJĄ ZE SCHEMATYCZNYCH, 
NUDNYCH WNĘTRZ I STARAJĄ SIĘ WYRÓŻNIĆ, ABY ZAZNACZYĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ 

NA RYNKU. EFEKT? INTRYGUJĄCE WNĘTRZA, KTÓRE NIEJEDNOKROTNIE ZASKAKUJĄ POMYSŁOWOŚCIĄ. 
A WSZYSTKO TO – DZIĘKI KREATYWNOŚCI ARCHITEKTÓW. O TRENDACH ORAZ 

ZMIANIE W PODEJŚCIU DO PROJEKTOWANIA HOTELI OPOWIEDZIAŁA NAM ARCHITEKT 
MAGDALENA FEDEROWICZ-BOULE, PREZES ZARZĄDU TREMEND. 

ROZMAWIAŁA: JAGODA MÓWIŃSKA, OKK PR
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W ostatnich	kilku	latach	hotele	zaczęły	przechodzić	
metamorfozę.	 Odchodzimy	 od  schematycznych	
wnętrz,	 co  owocuje	 powstawaniem	 coraz	 bar-

dziej	 interesujących	projektów.	 Jak	 stworzyć	wnętrze,	które	
będzie	się	wyróżniać?
Magdalena Federowicz-Boule, Tremend: To prawda – coraz 
bardziej uciekamy od  schematów i  nudy – inwestorom zależy 
na  tym, by się wyróżniać, stworzyć niepowtarzalna atmosferę. 
Aby to osiągnąć często stawiamy na lokalne motywy – związane 
z  historią, tradycjami, sztuką… Dobrym tego przykładem może 
być Qubus Hotel Łódź – podczas pracy nad tym projektem zain-
spirowaliśmy się przemysłem włókienniczym – można tam zoba-
czyć mural przedstawiający krawca czy maszyny do szycia. 

Zyskujemy	też	coraz	większą	świadomość	tego,	jak	wpływa-
my	na otoczenie	–	środowisko	naturalne.	Wiele	hoteli	wpisu-
je	się	w nurt	eko.
Zrównoważony rozwój to  dla nas jedna z  kluczowych kwestii. 
Musimy dążyć do tego, by redukować konsumpcję, żeby korzy-
stać z  materiałów podlegających recykligowi. Środowisko jest 
bardzo ważne. Musimy mieć świadomość, że to, co  tworzymy 
jako architekci i designerzy, będzie miało wpływ na naszą przy-
szłość. Mam tu na myśli zarówno materiały z jakich korzystamy 
w swoich projektach, jak również organizację przestrzeni, która 
wpływa na styl życia.

W projektach	Tremend	ważną	rolę	odgrywa	także	storytelling.
Tak – to  kolejny ważny element, pozwalający na  projektowa-
nie unikatowych przestrzeni. Każde wnętrze ma swoją historię 
– czasem wystarczy kilka detali – intrygujący obraz, mural czy 
antyk, aby stworzyć opowieść, która zainteresuje odwiedzają-
cych hotel gości. Storytelling w architekturze pozwala stworzyć 
niepowtarzalny klimat, a na tym najbardziej zależy inwestorom. 
Jeśli chodzi o nasze projekty – jako przykład może posłużyć Ibis 
Styles Budapest Centre, gdzie motywem przewodnim są rowery. 

Istotny	 miejscem	 w  hotelu	 jest	 łazienka	 –	 jakie	 są	 trendy	
w tym	zakresie?	Czy	również	tu zauważalne	są	zmiany?
Podobnie jak w pokojach i strefach wspólnych, liczy się kreatywne 
podejście i znalezienie sposobu, by to wnętrze nie było oczywiste, 
szablonowe. Ostatnio chętnie wykorzystujemy grafikę i zróżnico-
wane materiały – takie jak drewno lub kamień. Ważną rolę odgry-
wa tu również kolor – nie boimy się eksperymentów, dzięki czemu 
łazienki są energetyczne i zyskują wyrazisty charakter.

Dziękuję	za rozmowę

Poznaj projekty pracowni na www.tremend.pl

Fot. Qubus Łódź oraz materiały prasowe Tremend
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WELLNESS 
ZAWŁADNĄŁ 

HOTELARSTWEM
JEŻELI PROWADZĄC HOTEL TWIERDZISZ, ŻE HOTELOWY WELLNESS TO SAUNY, 

GABINETY I DOBRZE WYPOSAŻONA SALA FITNESS, TO CZAS 
NAJWYŻSZY, ABY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ STAN WIEDZY. DLACZEGO? BO WKRÓTCE 

MOŻE SIĘ OKAZAĆ, ŻE TRACISZ KLIENTÓW NA RZECZ KONKURENCJI, KTÓRA JUŻ WIE, 
ŻE BRANŻA HOSPITALITY ZAMIENIA SIĘ W BRANŻĘ WELLNESS HOSPITALITY.

rzemysł wellness to dzisiaj rynek wart ponad 
3,7 biliona dolarów (w 2015 roku, te same dane 
za  2017 rok mówią już 4,2 biliona dolarów – 
przyp. redakcji ) i nie zanosi się, aby zamierzał 
się kurczyć. Jest raczej odwrotnie. Do  2020 
roku ma  urosnąć do  sumy 4,6 bilionów do-

larów, ponieważ ogrania coraz więcej dziedzin życia – od prze-
mysłu kosmetycznego, hotelarstwo, budownictwo, dietetykę aż 
po  medycynę i  nowe technologię (wg raportu Global Wellness 
Insitute).
Zatem to już nie jest tylko jakaś moda. To styl życia dla coraz 
większej grupy ludzi na całym świecie. Potwierdzają to badania 
Euromonitora (10 Top Consumers Trends 2017), według których 
wellness urósł do rangi symbolu statusu pozycji społecznej, po-
nieważ pragnienie bycia zdrowszym i sprawniejszym stało się 
powszechne.

NOWA KATEGORIA KLIENTÓW „MIDOREXIA”
Sprzyja temu także zamiana rozumienia paradygmatu starości 
i  ewidentne przesunięcie tej granicy. Żyjemy dzisiaj w  świecie, 
w którym prawie 25% ludzkości ma ponad 50 lat. Jest to absolut-
ny rekord. Co więcej ludzie w tym wieku wcale nie myślą o sta-
rości lub emeryturze, ale podejmują się wyzwań, które jeszcze 
do niedawna były w obszarze zainteresowań głównie ludzi mło-
dych. Chcą być tak samo aktywni jako oni. I wyglądać jak oni. Nie 
zamierzają ustępować pola. Łatwo można ich zauważyć, bo biorą 
udział w maratonach, mają własnych trenerów personalnych, za-
ufanych lekarzy medycyny estetycznej, a do garnituru, zamiast 
lakierek, ubierają conversy lub sinkersy. Do  takiego stylu przy-
znaje się nawet gwiazda polskiego i francuskiego teatru Andrzej 
Seweryn, który wyznaje w wywiadzie dla Gali: „Zmieniłem styl 
ubierania się. Wyrzuciłem z szaf stare rzeczy. Nie wstydzę się no-
sić converse’ów. Częściej się uśmiecham”.

AUTOR: ARKADIUSZ DAWIDOWSKI

P
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Ta  grupa klientów ma  już swoją nazwę 
– „midorexia”, co  oznacza ludzi w  śred-
nim wieku (po 50. roku życia), którzy za-
chowują się młodziej, niż wskazywałaby 
na to  ich metryka. To właśnie ona ustala 
nowe priorytety wellness i  kwestionu-
je typowe do  niedawna jeszcze dla tego 
wieku zachowania. I  co  najważniejsze są 
konsumentami, którzy są w  stanie wy-
dawać coraz więcej pieniędzy na różnego 
rodzaju produkty i usługi zdrowotne oraz kosmetyczne, których 
lista z roku na rok się tylko wydłuża.
Nic więc dziwnego, że wellness stał się najważniejszym elemen-
tem gościnności w  hotelach luksusowych i  staje się coraz po-
wszechniejszym komponentem także w kategorii wyższej klasy 
obiektów (upper-upscale). Oczywiście głównie z  tego powodu, 
że to  właśnie ludzie po  50. z  powodu zasobności portfela są 
głównym klientem tej klasy hoteli.
Okazuje się, że stworzenie kompletnej oferty wellness, przynosi 
wymierne korzyści finansowe. W czasie Global Wellness Sum-
mit 2017, który odbył się w październiku w legendarnym luksu-
sowym hotelu wellness The Breakers w Palm Beach na Flory-
dzie, badania na ten temat przedstawił Jan D. Freitag z globalnej 

agencji STR.  Analizuje on rynek hotelo-
wy na całym świecie. Wyniki tych ana-
liz mówią same za siebie. W  2017 roku 
wskaźnik ADR w hotelach luksusowych, 
które posiadają centrum spa wynosił 329 
USD i był wyższy o ponad 131% od ceny 
za takim sam pokój w obiekcie tej samej 
kategorii, ale pozbawionym oferty spa. 
Natomiast w  ciągu ostatnich 17 lat ten 
wskaźnik w  tychże obiektach wzrósł aż 

o 150%. Dlatego być może właśnie te liczby skłoniły też Accora 
do połknięcia całej grupy luksusowych hoteli Fairmont, w skład 
której wchodzi debiutujący na polskim rynku Raffles.

DLA GENERACJI Y WELLNESS TO STANDARD
Oczywiście sceptycy mogą powiedzieć, że przecież branża ho-
telowa to nie tylko hotele luxury oraz upper-upscale, które sta-
nowią jedynie wycinek, a w Polsce wręcz należą do mniejszości. 
Zatem po co marnować czas i energię na spełnianie oczekiwań 
zamożnych midoreksów?
Być może ta wątpliwość byłaby zasadna, gdyby nie mały szczegół 
– na rynek weszło kolejne pokolenie konsumentów, czyli gene-
racja Y, która również napędza rozwój branży wellness. Ich wy-

NIE MOŻNA „ZAŁATWIĆ” 
KWESTII WELLNESS 

TYLKO PRZEZ WYBUDOWANIE 
CENTRUM SPA 

LUB ZAPEWNIENIA MASAŻY 
LUB ZABIEGÓW 

KOSMETYCZNYCH

Medycyna 
tradycyjna 

i uzupełniająca
360 mln $

Turystyka 
wellnessowa
639 mld $

Higiena osobista, 
uroda oraz  

przeciwdziałanie  
starzeniu

1.083 mld $

Fitness  
& umysł-ciało
595 mld $

Zdrowa żywność, 
odżywki oraz środki 

na utratę wagi
702 mld $

Prewencja oraz 
prywatna medycyna 
i zdrowie publiczne

575 mld $

Nieruchomości 
wellness

134 mld $

Biznes spa
119 mld $

Źródła 
 termalne 

i mineralne
56 mld $

Miejsca 
pracy wellnes
48 mld $

Uwaga: Wartości się nie sumują z powodu nakładania się segmentów. Ciemne kolorowe oznaczają 
sektory, dla których GWI prowadzi dogłębne badania pierwotne na poziomie krajowym. Jasne kolory 
to sektory, dla których GWI agreguje jedynie szacunki globalne, korzystając ze źródeł wtórnych.

Źródło: Global Wellness Institute, Global Wellness Economy Monitor, październik 2018

Globlany przemysł wellness – 4,2 biliona dolarów w 2018 roku
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magania od branży hotelarskiej są jednak w tym zakresie jeszcze 
większe, niż rodziców czy starszych przyjaciół z pracy.
Alice Marshall, założycielka wiodącej agencji PR specjalizującej 
się w obsłudze obiektów typu destination, podkreśla, że dla tego 
pokolenia wellness to już jest standard i norma. 
– Dlatego hotele musiały zacząć zapewniać zdrowsze jedzenie 
oraz zajęcia fitness. Jednak oprócz oferowania własnych progra-
mów i  zaplecza rekreacyjnego, musiały też zacząć współpraco-
wać ze znanymi nauczycielami jogi i fitnessu oraz wykorzystywać 
influencerów branży wellness, ponieważ zdały sobie sprawę, że 
to właśnie te osoby mogą napędzać biznes tak samo dobrze jak 
celebryci czy blogerzy modowi – mówi Marshall.
Podobnego zdania jest Sarah Evans, partner w J Public Relation, 
agencji, która obsługuje m.in. Jumeirah Hotels & Resorts czy Re-
lais & Cháteaux. Uważa, że kluczowe jest zapewnienie pokoleniu 
współczesnych trzydziestolatków doświadczenia wellness prze-
kraczającego zwykły standard hotelowy oraz zaangażowanie 
do współpracy gwiazd fitnessu. 
– Dlatego nawet luksusowe hotele oczekują od nas porady, w jaki 
sposób mogą to zrobić – czy poprzez organizację sesji medyta-
cji z  jakiś duchowym guru i  uzdrowicielem, czy zwykłe wyjście 
do lokalnego lasu – mówi Evans.
Podjęcie wysiłku, aby dostosować ofertę do potrzeb tego poko-
lenia, może być bardzo opłacalne. Aż 55% z nich przyznaje, że wy-
jeżdża na wakacje 2 – 3 razy w roku, z czego 66% planuje podróż 
do ośrodka wellness w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

KOMPONENT WELLNESS
Co zatem trzeba jeszcze wiedzieć, aby zacząć myśleć o przejściu 
ze „zwykłego” hotelarstwa na wyższy poziom wellness hospita-
lity? Przede wszystkim to, co składa się na ten cenny i pożądany 
komponent wellness.
Andrew Gibson, wiceprezes Well-Being Luxury Brands w Accor 
Hotels mówi, że jest wiele dróg, na  których można realizować 
wellness, ale wszystkie mają prowadzić do  osiągnięcia osobi-
stego dobrostanu u  gościa. Idąc za  tą myślą trzeba zdać sobie 
sprawę z  tego, że nie można „załatwić” kwestii wellness tylko 
przez wybudowanie centrum spa lub zapewnienia masaży lub 
zabiegów kosmetycznych. Możliwości jest bardzo dużo i niestety 
(lub na szczęście) są one dla gościa równorzędne.

FITNESS JEST WYZWANIEM
W tym zestawieniu warto na pewno bliżej przyjrzeć się trzeciej 
pozycji, która dotyczy fitnessu. O  tyle zaskakującej, że ludzie 
zwykle nie korzystają z takiej strefy w czasie pobytu w hotelu. 
Wg badań przeprowadzonych przez Cornell University Center for 
Hospitality robi to jedynie 22% gości, choć deklaruje chęć aż 46%.
Wyzwaniem okazuje się zatem zwiększenie zaangażowania 
klientów lub umożliwienia im łatwiejszego sposobu na kontynu-
owanie codziennych treningów w czasie podróży.
Według Hiltona rozwiązaniem tego problemu jest ich nowy pokój 
hotelowy będący faktycznie ministudiem fitness. Projekt takie-
go rozwiązania został przedstawiony w  tym roku i  nazywa się 
Five Feet to Fitness. Gość ma do dyspozycji aż 11 różnego rodzaju 
urządzeń i akcesoriów, które pomagają mu podtrzymywać kon-
dycję fizyczną i psychiczną. Może też korzystać z wideo porad-
ników z  ćwiczeniami, które dla Hiltona opracowała firma Aktiv 
Solution. Za wynajęcie takiego pokoju gość musi zapłacić dodat-
kowo około 45 USD więcej.
Jednak Hilton nie tylko zamierza ograniczać się do  rozwoju tego 
pomysłu. To tylko jedno z wielu rozwiązań zachęcających do ruchu 
takich jak: mapy ścieżek spacerowych i tras biegowych, jaśniejsze 
klatki schodowe (umożliwia to rezygnację z windy na rzecz korzy-
stania ze schodów) czy zajęcia grupowe na świeżym powietrzu.
Jak widać skomponowanie dobrej oferty wellness wymaga za-
tem sporo inwencji i nawet dla globalnych graczy rynkowych jest 
bardzo duże wyzwanie. Dlatego pracując nad własnymi rozwią-
zaniami, warto poszukać do  współpracy wiodących partnerów 
branżowych, z którymi będzie można takie zadanie zrealizować. 
Wiele obiektów na  świecie z  sukcesem w  ten sposób wdra-
ża projekty, które następnie napędzają im biznes. Wystarczy 
wspomnieć chociażby o The Mayo Clinic, medycznej organizacji 
non-profit, która opracowała serię programów prozdrowotnych 
dla sieci Mandarin Spa Oriental Hotels.
Chcąc bowiem rozwijać się w tym segmencie hotelarstwa należy jak 
najszybciej zdać sobie sprawę z tego, że dzisiaj nie można zaofero-
wać klientowi jedynie substytutu dobrostanu. Współczesne progra-
my wellness muszą wykraczać poza zaspokojenie zwykłej potrzeby 
relaksacji i powinny wnosić realną wartość w życie człowieka na po-
ziomie emocjonalnym, umysłowym, fizycznym i duchowym. ■

Konsultant Spa oraz doradca Wellness.  
Prezes Europejskiej Fundacji Spa oraz twór‑
ca firmy ForSpa. Jest autorem unikalnych 
i kultowych koncepcji spa takich jak: Głębo‑
czek Vine Resort & Spa, Villa Park Med. & 
Spa, Czarny Potok Luxury Collection, Narvil 
Conference & Spa, Kormoran Wellness Medi‑
cal Spa. Był prelegentem Forum ŁAZIENKA.
PRO podczas Invest Hotel 2018 w Poznaniu.
www.spakonsulting.pl

ARKADIUSZ DAWIDOWSKI

Kilka najważniejszych preferencji wg badań  
przeprowadzonych przez portal Well+Good
 
• Jakość jedzenia – 99%,
•  Doświadczenie natury (także w hotelach miejskich) – 96%,
•  Wysokiej jakości oferta fitness – 94%,
•  Innowacyjny produkt /usługa – 93%,
• Serwis spa – 93%.
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WYDARZENIA

P oznańskie targi to  miejsce pre-
zentacji rozwiązań do  hoteli 
oraz gastronomi. Pierwszy dzień 

to  przeważnie okazja do  rozmów bizne-
sowych i  zapoznaniu się z  ofertą wypo-
sażenia wystawców. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyły się w szczególności 
rozwiązania prezentowana w  Galerii In-
nowacji. Wtedy też to odbyła się świato-
wa premiera nowoczesnego urządzenia 
marki Winterhalter, które przez kolejne 
trzy dni można było zobaczyć i  poznać 
na  stoisku stoisku firmy. Restauratorzy 
i  wszyscy miłośnicy wina mogli z  kolei 
wziąć udział w  spotkaniu z  Maciejem 
Katarzyńskim, jedynym certyfikowanym 
w Polsce veneciadroem i sommelierem.

RAJ GASTRONOMICZNY
Kolejne dwa dni zapamiętamy z niezwy-
kłej dynamiki dzięki licznym zwiedzają-
cym, którzy przyjechali, by  zapoznać się 
najnowszymi rozwiązaniami dla lokali ga-

stronomicznych i obiektów noclegowych, 
a także wydarzeniom, które towarzyszyły 
ekspozycji.
Sercem targów byłą oczywiście strefa 
kulinarna, gdzie odbywał się 18. finał Kuli-
narnego Pucharu Polski. 
Zainteresowaniem gości targowych cie-
szyły się również spotkania na temat bu-
dowania marki w gastronomii – tej wła-
snej, jak i restauracji. Ekspertki z Agencji 
Marketingowej MOMA zaprezentowały 
pakiet wskazówek, które pozwolą sze-
fom kuchni i  restauratorom zrozumieć 
zasady tworzenia silnych brandów i  ich 
skutecznego wykorzystywania.

HOTELOWE MOCNE UDERZENIE
Ostatni dzień targowy zakończony zo-
stał mocnym akcentem hotelarskim. Na 
Międzynarodowe Targi Poznańskie przy-
jechało ponad 1000 hotelarzy, aby wziąć 
udział w piątej edycji <HMC> Hotel Mar-
keting Conference. To  największe wy-

darzenie branżowe tego typu w  Polsce. 
Tego dnia poznaliśmy także mistrzów ca-
rvingu w  ramach konkursu organizowa-
nego przez Carving-Gniech.
Ostatni dzień targów to także debiut Fo-
rum ŁAZIENKA.PRO na  wydarzeniu dla 
branży. Tego dnia mieliśmy okazję roz-
mawiać o współpracy rynku hotelowego 
oraz branży łazienkowej, o  wyzwaniach 
oraz problemach i szansach, jakie ten seg-
ment daje obu stronom. 

INVEST HOTEL 
TAKŻE ŁAZIENKOWY

SPOTKANIA BRANŻOWE, PREZENTACJE TECHNOLOGII ORAZ – PO RAZ PIERWSZY – ROZMOWY O ŁAZIENKACH HOTELOWYCH. 
W DNIACH 1–4 PAŹDZIERNIKA 2018 ODBYŁY SIĘ W POZNANIU MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMII I WYPOSAŻENIA 

HOLTELI POLAGARA GASTRO/INVEST HOTEL, A NA NICH – FORUM ŁAZIENKA.PRO.

NA KOLEJNĄ EDYCJĘ TARGÓW 

ZAPRASZAMY W DNIACH 

30 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA 

2019 ROKU.



Zespół

Zespół EST.MEDIA tworzą 
dziennikarze z wieloletnim 
doświadczeniem. Jesteśmy 

specjalistami od redakcji 
i rozwoju czasopism oraz portali 

internetowych z zakresu designu, 
wyposażenia wnętrz, biznesu 

i lifestyle’u.

Zajmiemy się

Współpracując z EST.MEDIA 
możesz liczyć, że zajmiemy się dla 
Ciebie opracowaniem kreatywnej 

koncepcji wydawnictwa, 
przygotowaniem atrakcyjnej 

dla odbiorców zawartości, 
zapewnieniem nowoczesnego 
składu, profesjonalną redakcją 

i korektą, organizacją sesji 
zdjęciowej, zapewnieniem druku, 

dystrybucją wydawnictwa.

Chcesz nas poznać?

Jeśli chciałbyś porozmawiać o tym, 
co możemy razem stworzyć 

– napisz do nas. Porozmawiamy 
i wymyślimy coś wspaniałego! 

E-mail: kontakt@estmedia.pl

Usługi

Opracujemy oraz wykonamy 
(od koncepcji, po opracowanie 
treści, druk i dystrybucję) dla 

Ciebie katalogi i foldery, gazetki, 
magazyny a nawet zajmiemy się 

redakcją książek!

Jeśli nie na liście powyżej nie ma 
tego, czego poszukujesz – bez 

obaw. Powiedz czego potrzebujesz, 
a my znajdziemy dla Twojego 

pomysłu formę i pomożemy go 
zrealizować.

www.estmedia.pl

Ikonki: Gregor Cesnar, www. aticon.com

PUBLIKACJE DLA CIEBIE

AGENCJA WYDAWNICZA

TWORZYMY I WYDAJEMY

P R Z Y G O T O W U J E

Razem możemy STWORZYĆ coś niezwykłego!

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

NAPISZ DO NAS!

kontakt@estmedia.pl


