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ŁAZIENKI 2020

POTRZEBA INSPIRACJI

R ozpoczynając pracę nad naszym pierwszym, autorskim Trendbookiem nie byli-
śmy w stanie przewidzieć tego, co czeka nas za parę tygodni. Całego zamieszania 
z COVID-19.  Dziś budzimy się w trochę innej rzeczywistości. Takiej, w której wielu 

z nas musiało przewartościować swoje podejście do spraw zawodowych, zamienić biuro na 
domowe pielesze, godzić pracę z opieką nad dziećmi, myśleć o zdrowiu w szerszym kontek-
ście. W podobnym klimacie powstawał nasz Trendbook. 
Nim jednak nastał ten specyficzny czas, który ograniczył naszą możliwość widywania się na 
targach, konferencjach, czy spotkaniach poświęconych łazienkowym nowościom produkto-
wym, pracowaliśmy bardzo ciężko. Wykorzystaliśmy nasze szanse na 100%. W 2019 roku 
nie ominęliśmy żadnej ważnej imprezy targowej poświęconej łazienkom. Byliśmy na Cevi-
samie, ISH, Cersaie. W Polsce odwiedziliśmy poznańskie Arena Design oraz Warsaw Home 
w Nadarzynie.  Przywieźliśmy z tych wydarzeń tysiące zdjęć, wrażeń, opinii na temat rynku 
i  produktów, rysujących się w  naszych głowach tendencji dominujących w  łazienkowym 
świecie. Zdecydowaliśmy, że naszą wiedzę wykorzystamy szerzej. Tak powstał pomysł na 
Trendbook Łazienki 2020, czyli 11 trendów, które naszym zdaniem istotnie wpłyną na kształt 
wnętrz łazienkowych w najbliższych miesiącach. Do jego tworzenia zaprosiliśmy ekspertów 
z rynku oraz architektów wnętrz, którzy ze swojej perspektywy opowiadają o prezentowa-
nych tendencjach.  
Czy obecny czas jest dobry na remont, na urządzanie łazienki, na obserwację trendów? Spe-
cjaliści twierdzą, że wcale nie gorszy niż czas przed pandemią. Jak pokazujemy w naszym 
Trendbooku, to właśnie teraz pewne aspekty związane z utrzymaniem higieny i ochroną 
zdrowia mogą zyskiwać na znaczeniu. A w dobie, gdy dom dla większości stał się centrum 
wszechświata, nie powinno dziwić pragnienie uczynienia go ładniejszym i bardziej komfor-
towym. Rodzi się potrzeba inspiracji. I my ją Państwu właśnie dajemy. ■

MARTA BOROWSKA 
REDAKTOR PROWADZĄCA
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ŁAZIENKI 2020

MAGIA  
MATOWEJ  

CZERNI

PARTNER TRENDU:  
KFA ARMATURA KRAKÓW

PASUJE DO NIEJ PRAKTYCZNIE 
KAŻDY MATERIAŁ I KOLOR. 

DOBRZE ODNAJDUJE SIĘ 
W STYLIZACJACH ZARÓWNO 

KLASYCZNYCH, JAK 
I NOWOCZESNYCH. NIC WIĘC 

DZIWNEGO, ŻE CZERŃ WE 
WNĘTRZACH – BO O NIEJ MOWA 

–  ŚWIĘCI OSTATNIO TRIUMFY. 
WYBIERAJĄC CZARNE ELEMENTY 

WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK 
MUSIMY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE 

MODNE SĄ TE W MATOWYM 
WYKOŃCZENIU. POŁYSKOM NA 

RAZIE DZIĘKUJEMY. 

ŁAZIENKI 2020

Fot. KFA Armatura Kraków

matowa czerń ARR ok v1.indd   4 15.04.2020   16:17:55
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C o roku Instytut Pantone i  inni modowi reasercherzy ty-
pują kolory, które w kolejnych miesiącach mają domino-
wać w modzie i wnętrzach. I  faktycznie – pojawiają się 

one w  salonach czy sypianiach najpierw influencerów, potem 
zwykłych Kowalskich. Ale mody te rzadko zaglądają do łazienki. 
Ona rządzi się własnymi prawami. I o ile sezonowo trendowe ko-
lory, takie np. jak koralowy, fiolet czy greenery owszem – często 
widzimy na stylizowanych zdjęciach aranżacyjnych łazienkowych 
producentów, tak trzeba przyznać, że rzadko barwy te trafiają do 
realnych łazienek. Większość z nas urządzając własne łazienko-
we „cztery kąty” niezmiennie stawia na barwy z podstawowej 
palety – biel, szarości, beże. Natomiast gdy łazience chcemy do-
dać nieco oryginalności lub elegancji – wybieramy czerń. Z jednej 
strony jest ona elegancka i klasyczna, świetnie łączy się ze sztu-
kateriami, meblami antycznymi lub na takowe stylizowanymi czy 
drewnianymi lub imitującymi drewno wykończeniami. Z drugiej 
strony, może stanowić charakterystyczny akcent dla nowocze-
snych łazienek, w  których główną rolę odgrywają niebanalne 
dodatki. Czerń w łazienkach to także kontra do białych i minima-
listycznych wnętrz. 

 ↑ Linia armatury Moza, KFA Armatura Kraków 
Czarna, matowa powłoka linii Moza powstaje w innowacyjnym 
procesie produkcyjnym, na który składa się kilkanaście etapów. 
Dzięki temu jest wysoce odporna na uszkodzenia i przyjem-
na w dotyku. Ergonomiczne pokrętła ustawione względem 
użytkownika pod kątem 45° ułatwiają regulację strumienia 
i temperatury wody, a korpus typu Cool Touch chroni przed opa-
rzeniem. Deszczowania Moza Black jest sprzedawana w zestawie 
z termostatyczną baterią wysokiej jakości.

matowa czerń ARR ok v1.indd   5 15.04.2020   16:18:04
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NA LOFTOWEJ FALI
Czerń w  łazienkach nie pojawiła się w  ostatnich sezonach, za-
glądała tam od wielu lat. Można ją było odnaleźć np. w czarno-
-białych zestawieniach płytek. Na rynku była (i  jest) dostępna 
również czarna ceramika sanitarna czy meble łazienkowe wykoń-
czone w tym kolorze. Jednak to niezwykła popularność we wnę-
trzach w  ostatnim czasie stylu loftowego, industrialnego przy-
niosła prawdziwy szał na łazienkową czerń. Styl ten polubiliśmy 
tak bardzo, że dziś aranżuje się w ten sposób nie tylko przestrzeń 
poprzemysłową zamieszkiwaną przez artystyczną bohemę, ale 
też mieszkania w zwykłym bloku. W mgnieniu oka moda ta prze-
niosła się z salonów do łazienek – już od dawna we wnętrzarskim 
świecie panuje ogólna tendencja nadawania łazience charakteru 
podobnego do reszty domu czy mieszkania. Czerń (koniecznie 
w matowej odsłonie) trafiła również do łazienek Kowalskich, co 
świadczy bez wątpienia o dużej sile tego trendu. Znajdziemy ją 
przede wszystkim na wszelakich metalowych elementach wypo-
sażenia – profilach kabin prysznicowych, armaturze, akcesoriach. 
Dzięki czarnemu wykończeniu uzyskują one właśnie tak pożąda-
ny przez nas loftowy, industrialny charakter. 

 ↑ Linia armatury Narva, KFA Armatura Kraków 
Mocne, wyraziste „rysy” w połączeniu z głęboką matową czernią 
sprawiają, że baterie z kolekcji Narva są wyjątkowe. Doskonale 
wpisują się w industrialny trend projektowania wnętrz, ale mogą 
też stanowić ciekawy dodatek do prostej, monochromatycznej 
łazienki w bardziej klasycznym stylu. 
Kolekcja składa się z baterii wannowej, natryskowej oraz dwóch 
wersji baterii umywalkowej: klasycznej oraz wysokiej, nablatowej. 

 ↑ Meble Flex marki Burgbad dostosowują się 
do rytmu życia użytkownika. Poszczególne 
moduły mogą pełnić bardzo różne funkcje.

 → Linia armatury Neda, KFA Armatura Kraków 
Neda to kolekcja baterii o charakterystycznym 
kształcie wylewki, dostępna w czarnej matowej 
wersji, odmieni wygląd każdej, nawet prostej 
łazienki. Wysokokryjąca powłoka powstaje 
w złożonym procesie produkcyjnym i jest 
niezwykle odporna na uszkodzenia. W linii 
dostępne są dwie wersje baterii umywalkowej 
– klasyczna oraz nablatowa. Ponadto w kolekcji 
znajdują się baterie wannowa oraz natryskowa, 
a także kuchenna. W sprzedaży również wersja 
chromowana.

matowa czerń ARR ok v1.indd   6 16.04.2020   12:21:30
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 ← Ścianka prysznicowa 
Fabrika oferowana 
przez Excellent. 
Kabiny walk-in z tej 
serii stanowią idealne 
rozwiązanie, aby nadać 
wnętrzu loftowego, 
industrialnego stylu. 
Unikatowe, czarne 
szprosy wykonane 
z aluminiowego profilu 
podkreślają surowy, 
elegancki charakter 
łazienki. Szkło kabiny 
pokryte jest powłoką 
Clean Control, uła-
twiającą czyszczenie 
i utrzymanie jej 
w czystości. Ścianka 
dostępna jest w dwóch 
rozmiarach 1000x2000 
oraz 1200x2000 mm, 
maksymalna długość 
wspornika to 1180 mm. 

 ↓ Brodzik Soft marki Agha w czarnym 
kolorze wkomponowany w kabinę 
prysznicową Fashion również tej marki.

Uniwersalna i ponadczasowa

KATARZYNA PLUTA,  
KIEROWNIK MARKETINGU I PR,  

KFA ARMATURA KRAKÓW

Szarości są z nami już od kilku lat, ale 
wyraźnie ciemnieją – stają się mocniejsze 
i na pewno w 2020 zmienią się w czerń. 
Oczywiście monochromatyczna łazienka, 
cała w czerni to rozwiązanie dla bardziej 
odważnych. Można jednak wprowadzić 
ten trend do wnętrza poprzez drobniej-
sze elementy, w końcu czarny doskonale 
komponuje się z każdym kolorem. Na 
jakie dodatki postawić? Można zacząć 
od opraw oświetleniowych, ram luster 

czy uchwytów meblowych. Warto też 
oczywiście sięgnąć po baterie łazienkowe 
w matowej czerni. Strefa umywalki wy-
posażona w mocny czarny akcent może 
stać się centralnym punktem łazienki.
Czarna kolorystyka daje spore pole 
do popisu w zakresie łączenia nowo-
czesnego z klasycznym – teksturalne 
czarne płytki w połączeniu z białymi, 
np. rustykalnymi meblami z pewnością 
stworzą ciekawy duet. Z kolei duża, indu-
strialna czarna deszczownia doskonale 
skomponuje się z prostymi, uniwersal-
nymi – przykładowo – szarymi płytkami. 
Co ważne, czerń wygląda dobrze na 
każdej powierzchni. Od płytek, przez 
farbę na ścianie, ceramikę aż po metal, 
np. baterie.
Podsumowując po kobiecemu: czerń 
w łazience jest jak mała czarna, można 
z jej pomocą tworzyć różnorodne 
kombinacje – od luksusowych po proste, 
codzienne stylizacje.

matowa czerń ARR ok v1.indd   7 15.04.2020   16:18:17
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 ← Podtynkowa bateria umywal-
kowa z serii Pretto od marki 
Laveo to minimalistyczne 
rozwiązanie do nawet naj-
mniejszych łazienek, w której 
każdy centymetr przestrzeni 
jest na wagę złota. Częściowo 
ukryta za ścianą bateria 
zajmuje mniej miejsca niż 
standardowe modele. Mimo 
niewielkiego rozmiaru, jej cie-
kawa forma oraz kontrastują-
cy design w kolorze czarnym 
przyciąga wzrok i przełamuje 
projekt łazienki. Bateria 
wyposażona jest w aerator, 
umożliwiający oszczędność 
wody. W kolekcji dostępna 
jest także wysoka bateria 
wannowa wolnostojąca.

PRZYTULNIE JAK W ŁAZIENCE
Jeszcze do niedawna o  łazience myśleliśmy przede wszystkim 
w  kategoriach higieniczności i  sterylności. Urządzaliśmy ją więc 
analogicznie, często w duchu minimalizmu – tak by przede wszyst-
kim takie właśnie wrażenie uzyskać. Dominowały białe, sterylne 
powierzchnie, połyskująca chromem armatura. Ale aktualne tren-
dy wywróciły ten wizerunek łazienki. Dziś łazienka jest miejscem 
odpoczynku – podobnie jak sypialnia. I podobnie jak ona ma być 
przytulna, zaaranżowana zgodnie z  naszym upodobaniem i  po-
czuciem estetyki. Wrażenie higieniczności przestało być aż tak 
istotne. W łazienkach znajdziemy dziś więc dywany, zasłony, lu-
stra w ramach, stylizowane komody, fotele służące odpoczynkowi 
i naturalne materiały. W takich przytulnych, utrzymanych w du-
chu skandynawskiego hygge, bliższych nam wnętrzach matowa 
czerń odnajduje się bardzo dobrze jako dekoracyjny dodatek, cha-
rakterystyczny akcent. Wprowadzi do wnętrza wyjątkowy klimat 
i podkreśli jego nastrój, a będąc jednocześnie podobnie uniwersal-
na jak biel, nie spowoduje niepotrzebnego chaosu. 
I co istotne, aby wprowadzić czerń do naszych łazienek nie musi-
my wcale przeprowadzać remontowej rewolucji. Wystarczy np. 
zmienić dodatki czy akcesoria – ręczniki, dywaniki, organizery. 
Odważniejszym krokiem może być przemalowanie ścian czy 
frontów naszych łazienkowych mebli.

 ↑ Vegetal to krzesło marki Vitra. Jest plastikowe, 
więc zdecydowanie może sprawdzić się w ła-
zience. Projekt: Ronan & Erwan Bouroullec.

matowa czerń ARR ok v1.indd   8 15.04.2020   16:18:21
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W praktyce

Od jakiegoś czasu czerń 
regularnie powraca do wnętrz. 
Przestaliśmy się jej bać. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu 
czerń stosowana w aranżacjach 
wnętrz jest bowiem daleka 
od przygnębiającego mroku, 
z którym pozornie może się nam 
kojarzyć. Łazienka jest idealnym 
miejscem, w którym możemy 
pozwolić sobie na twórcze sza-
leństwo. To pomieszczenie nigdy 
nas nie zmęczy, gdyż nie prze-
bywamy w nim stale. Dlatego 
odważnie możemy zastosować 

czerń w dodatkach, jak również 
na większych płaszczyznach. 
Aktualnie producenci armatury 
łazienkowej prześcigają się w ory-
ginalnych wykończeniach pro-
duktów. Mamy więc połyskującą 
czerń i matową. I to właśnie ma-
towa czerń jest najchętniej stoso-
wana w światowych projektach, 
także u klientów klasy premium. 
Pozornie mogłoby się wydawać, 
że połysk nadaje elegancji i klasy, 
jednak we wnętrzach jest odwrot-
nie. To mat jest ekskluzywnym, 
nieostentacyjnym wykończeniem. 

Idealnymi produktami, poprzez 
które możemy wprowadzić 
czerń do wnętrza, są baterie, 
kabiny prysznicowe, dekoracyj-
ne elementy wyposażenia czy 
ceramika łazienkowa. To detale, 
które nadają wnętrzu charakter. 
Sprawdzą się zarówno we wnę-
trzach w stylu loftowym, no-
woczesnym, jak i eklektycznym. 
Charakterne, „męskie” wnętrza 
również doskonale zostaną pod-
kreślone poprzez matowe czar-
ne dodatki i większe płaszczyzny 
koloru. Umiejętnie wprowadzona 

do wnętrza czerń na ścianach czy 
sufitach potrafi wyglądać spek-
takularnie. 
Musimy jednak pamiętać, by 
wybierać produkty dobrej jako-
ści, bowiem czarne wykończe-
nia mogą szybciej ulec korozji 
niż popularny chrom. Czarne 
powierzchnie są bardziej wyma-
gające, jeśli chodzi o technolo-
gie i proces produkcji, co wiąże 
się z wyższą ceną i dłuższym 
czasem oczekiwania na produkt. 
Jednak końcowy efekt jest tego 
wart.

 ↓ Wolnostojąca wanna Space marki Hidrobox wyprodukowana z materiału 
Scene. Zewnetrzną warstwę wykonano w czarnym kolorze.

 ↑ Umywalki z serii Matt 
37-58 marki Falper. Wy-
konane z materiału pod 
nazwą Ceramilux. 

 → Metalowy wieszak z kolekcji 
Outline marki Gedy.  Projekt: 
Simone Micheli.

PROJ. PARTYCJA  
SUSZEK-RĄCZKOWSKA, 

POCO DESIGN
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KAMIEŃ 
W ROLI 

GŁÓWNEJ
W ŁAZIENKOWYCH WNĘTRZACH NIEZMIENNIE 

POPULARNE POZOSTAJĄ MATERIAŁY NATURALNE 
LUB NATURĄ INSPIROWANE. SZCZEGÓLNE 

MIEJSCE ZAJMUJE TU, W ZASADZIE OD ZAWSZE 
TOWARZYSZĄCY WODZIE, KAMIEŃ I WSZELAKIE 

JEGO CERAMICZNE IMITACJE. DZIŚ DO 
ŁASK WRÓCIŁ PRZEDE WSZYSTKIM MARMUR, 
ALE RÓWNIEŻ BARDZO CIEKAWE KAMIENIE 

PÓŁSZLACHETNE – AGAT, ONYKS CZY AMAZONIT. 
RÓWNIEŻ TAK POPULARNE OSTATNIO TERAZZO 

(LASTRYKO) JEST PRZECIEŻ MATERIAŁOWĄ 
WARIACJĄ NA TEMAT KAMIENIA.

PARTNER TRENDU: CERRAD

M armur jest dziś jednym z  gorętszych wnętrzarskich 
trendów. Kojarzy się nam przede wszystkim z  ele-
gancką klasyką, luksusem i  prestiżem. W  swej na-

turalnej postaci jest dosyć trwałą skałą – do dziś zachowały się 
obiekty kultury starożytnej z  niego wykonane. Jednak marmur 
kiepsko znosi kontakt z kwasami, dlatego też w łazienkach lepiej 
od naturalnego marmuru sprawdzą się płytki ceramiczne imitu-
jące jego wzór. A  te są prawdziwym hitem! Producenci oferują 
je w  wielu formatach i  rozmiarach – od mozaiki po płytki XXL. 
I  właśnie na dużych slabach tworzących jednolite płaszczyzny 
marmurowy wzór prezentuje się chyba najlepiej. A  jeżeli wyko-
rzysta się mniejsze płytki – mogą one tworzyć ciekawy geome-
tryczny wzór, np. wciąż modną jodełkę. Podobnej różnorodności 
nie gwarantują wykończenia kolorystyczne. Płytki są przeważnie 
utrzymane w klasycznej dla marmuru kolorystyce bieli, czerni lub 
szarości. Co warto zauważyć – ostatnio marmurowe wzory stały 
się bardziej odważne. Pojawiło się na nich wyraźnie użyłowienie 
czy „niedoskonałości”. Fo
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NIEBANALNY WZÓR
Oprócz marmurowej klasyki, do łazienek wkroczyła również 
odrobina kamiennego szaleństwa – co wyraźnie pokazały 
ostatnie targi płytek ceramicznych w  Bolonii. Na Cersaie 2019 
zwracały uwagę przede wszystkim płytki odważnie imitujące 
egzotyczne skały i  minerały, nierzadko z  bardzo oryginalnym 
wzorem i  kolorem. Naśladujące np. półszlachetny agat 
(w  czerni, brązie lub błękicie) czy niebiesko-zielony, rzadki 
amazonit, kolorystycznie idealnie wpisujący się w  aktualne 
trendy. Szczególnie ten ostatni wzór – zielonkawe, turkusowe 
tło płytki pokryte pasmem żyłkowania –  tworzy ciekawą 
teksturę estetyką przywołującą obrazy morskiego dna. Powraca 
również dekoracyjny onyks – jeden z  najbardziej luksusowych 
materiałów wykończeniowych do łazienek. Jego szczególną 
zaletą jest właściwość przepuszczania światła i  podświetlenie 
tego kamienia, które w  pełni wydobywa jego urodę. Na rynku 
nie brakuje oczywiście płytek ceramicznych naśladujących onyks. 
I  co ciekawe – można znaleźć wśród nich także takie kolekcje, 
które przepuszczają światło – podobnie jak naturalny kamień.

1  Masterstone, prod. Cerrad. Masterstone to gwarancja elegancji, stylu 
i niekonwencjonalnych rozwiązań w każdym wnętrzu. Inspirowana 
kamieniem Fior Di Bosco kolekcja płytek gresowych to połączenie 
elegancji kamienia z subtelnym wzorem charakterystycznym dla me-
tamorficznej skały. Dzięki takiemu zestawieniu wykreujemy wytworną 
przestrzeń, która sprosta wymaganiom każdego miłośnika luksusu.

2  Calacatta, prod. Cerrad. Utrzymana w bieli 
kolekcja Calacatta White z niezwykłą precyzją 
oddaje sieć żyłek Statuario, najpiękniejszego 
białego marmuru. Polerowana powierzchnia 
płytki przywodzi na myśl skojarzenia z pałaco-
wym wnętrzem śródziemnomorskiej rezydencji, 
natomiast wersja matowa idealnie wpisuje się 
w nowoczesną estetykę, współgrając z fakturą drewna 
i metalu. Calacatta Gold to kolekcja, w której odnajdziemy 
przepięknie żyłkowane, perfekcyjnie oddające rysunek luksuso-
wego marmuru płytki gresowe, które dodadzą naszemu wnętrzu 
szyku i ponadczasowej elegancji. Płytki w odcieniach bieli, szarości, 
muśnięte złotym kolorem, rozświetlą i ożywią aranżowaną prze-
strzeń, a w połączeniu z mocnymi akcentami w postaci dekorów, 
nadadzą jej niespotykanego dotąd charakteru. 

1

2
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Bliżej natury

TOMASZ GLEGOŁA,  
DYREKTOR MARKETINGU W FIRMIE CERRAD

W architekturze wnętrz coraz częściej powraca 
się do natury. Trend ten panuje w światowym 
designie od kilku lat i nic nie wskazuje na to, aby 
miał przeminąć. W zgiełku codzienności i przy tak 
szybkim tempie życia poszukuje się sposobów na 
to, aby wnętrza były bliskie naturze, gwarantowa-
ły komfort i sprzyjały wypoczynkowi. Przebywa-
nie w kojarzących się z przyrodą przestrzeniach 
staje się często antidotum na brak możliwości 
obcowania z naturą na co dzień. Wśród trendów 
wnętrzarskich szczególnie mocną pozycję zajmują 
płytki ceramiczne z odwzorowaniem kamienia, czy 
modnego w ostatnim czasie marmuru. 
Przy tworzeniu nowych kolekcji płytek postawi-
liśmy na połączenie tego, co piękne i wyjątkowe 
w naturze z trwałością i odpornością płytek 
gresowych. Dzięki najnowszym technologiom 
w naszych zakładach produkcyjnych powstają 
m.in. płytki wielkoformatowe o wymiarach 
120 x 280 cm i grubości 6 mm. Wybór takiego 
formatu płytek z najnowszych kolekcji Cerrad 
pozwoli na uzyskanie wrażenia jednolitej 
powierzchni przypominającej monolityczny blok 
kamienia, marmuru. Wierzymy, że nasze podej-
ście do wzornictwa może stanowić doskonałą 
inspirację dla architektów, projektantów wnętrz 
i inwestorów, którzy stawiają na oryginalność, 
jakość oraz kreatywne podejście do kompono-
wania przestrzeni.

3  Marquina Gold, prod. Cerrad. 
Inspirowana szlachetnością marmuru 
kolekcja płytek gresowych Marquina 
Gold to propozycja przede wszystkim 
dla zwolenników eleganckich, 
ponadczasowych wnętrz urządzonych 
z subtelnym nawiązaniem do 
najnowszych trendów. Tonalny wzór 
płytek idealnie odwzorowuje misterną 
sieć żyłek naturalnego kamienia, 
oddając klimat luksusu.

4  Płytki z serii Delight marki Lea 
Ceramiche imitują marmur.

4
3

ŁAZIENKI 2020

kamien ok ARR.indd   13 15.04.2020   16:20:03



14

ŁAZIENKI 2020

WŁOSKA TRADYCJA
Terazzo to materiałowa klasyka rodem z Włoch. Powstaje z zato-
pionych w cemencie kawałków rozdrobnionego kamienia, prze-
ważnie marmuru lub bazaltu, czasem z  dodatkiem barwników. 
To materiał  twardy, wytrzymały i niedrogi, we Włoszech wciąż 
popularny. Ma wiele twarzy i  daje szerokie możliwości aranża-
cyjne –  kamienne kawałki mogą być drobne lub całkiem duże, 
utrzymane w różnych kolorach. Podobnie różnorodne są wzory 
płytek ceramicznych naśladujących terazzo. Mogą to być surowe, 
industrialne, albo klasyczne czy nawet żywe i kolorowe.  Pasują 
do wnętrz urządzonych w różnych stylach. Odnajdą się w salo-
nie, kuchni, jak i w łazience.

NIE TYLKO ŚCIANA
Kamień w  łazience pojawia się najczęściej (i w sposób najbardziej 
eksponowany) jako okładzina ścian i  podłóg. Ale nie tylko. Na 

rynku znajdziemy całkiem ciekawą ofertę konglomeratowych 
umywalek (rzadziej wanien) z  kamiennym wzorem, czasami np.  
zlicowanych z umywalkowym blatem wykonanym z tego samego 
materiału. Przodują tu oczywiście włoskie marki – to właśnie w tym 
kraju rzemiosło związane z  ich wytwarzaniem ma najbogatszą 
tradycję. A  prawdziwym rarytasem i  ozdobą łazienki mogą być 
te wykonane z  naturalnego kamienia. Ale takie trudno akurat 
znaleźć w  standardowych ofertach producentów łazienkowego 
wyposażenia. A  gdy się pojawiają ich ceny osiągają wysokość 
niedostępną dla większości śmiertelników. Umywalki z naturalnego 
kamienia oferują natomiast specjalistyczne firmy specjalizujące 
się w  obróbce tego materiału. Wykonują je z  różnych rodzajów 
kamienia naturalnego – np. z marmuru, onyksu, piaskowca. 
Kamienne inspiracje znajdziemy również na innych elementach 
łazienkowego wyposażenia – np. na uchwytach armatury, 
frontach mebli i blatach czy chociażby akcesoriach.

5

6

7

5  Moodboard marki Bluestyle, na którym możemy 
zobaczyć płytki z serii Elite.

6  Seria Ultra Agata marki Ariostea inspirowana 
agatem – tu w czarnym kolorze. 

7  Naśladujące terazzo płytki Play marki ABK – 
w kolorowym wydaniu.

8  Umywalka Scarlett marki Kreoo – w 100% 
z naturalnego marmuru.

9  Umywalka z serii Quari marki Novello, blat szafki 
i front mebli łazienkowych są oferowane w tym 
samym, naśladującym kamień wykończeniu.
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W praktyce

Kamień – materiał naturalny, 
swym niepowtarzalnym wdzię-
kiem (rysunkiem żył) jest nie-
zastąpiony, bardzo szlachet-
ny i odpowiednio użyty bardzo 
ponadczasowy. Nigdy nie da się 
go powtórzyć. Stąd nasza pasja 
do tego naturalnego materia-
łu. Jeżeli tylko budżet inwestycji 
pozwala, staramy się stosować 
go jako materiał przewodni nada-
jący charakter projektowanego 
wnętrza.
Kamień jako materiał naturalny 
łączy się idealnie z innymi mate-
riałami pochodzenia naturalnego 
jak drewno, szkło, stal, tkaniny. 
Często łączymy kamień z płytka-
mi gresowymi, czy glazurowymi. 

Oczywiście wymaga to dużego 
wyczucia tak by jeden materiał 
nie przyćmił swoją strukturą, 
kolorystyką czy kształtem in-
nego materiału zastosowanego 
we wnętrzu. Wydaje nam się, że 
takie połączenie osiągnęliśmy 
w przypadku łazienki nastolet-
nich dziewczynek, gdzie pudro-
wy róż płytek glazurowanych 
w drobnych podziałach spotyka 
się z posadzką i obudową wanny 
z kamienia naturalnego typu ca-
lacatta.
Kamień pozwala nam również 
stosować duże slaby co daje 
efekt minimalnej ilości fug łączą-
cych i często ciekawy rysunek 
– widać to w szczególności na 
dużych powierzchniach ścian i po-
sadzek. Taki efekt osiągnęliśmy 
w przypadku ściany w łazience 
w strefie prysznica gdzie na ścia-
nie zaprojektowaliśmy jeden cały 
slab odpowiednio wyekspono-
wany i podświetlony z kamienia 
patagonia. Kamień ten ma jesz-
cze dodatkową cechę – przezier-
ność. Pozwala na podświetle-
nie płyty z tyłu. Taka możliwość 
może nadać wnętrzu dodatkowy 
charakter i funkcjonalność. Od-

powiednie użycie światła, spo-
woduje, że obraz kamienia nam 
zaświeci. Taki kamień użyty na 
ścianie w dużym formacie będzie 
nie tylko dekoracją jak piękny ob-
raz, ale także może być dekora-
cyjną lampą tworzącą wieczorny 
nastrój podczas relaksujących 
kąpieli. Dla podkreślenia rangi ka-
mienia wyeksponowaliśmy go na 
nieprzypadkowo dobranej ścianie 
w odpowiedniej odległości. Po-
zostałe materiały dekoracyjne 
dobraliśmy tak, żeby nie „kłóci-
ły” się z patagonią. Tym samym 
na blaty umywalek i okładzinę 
wanny zastosowaliśmy w miarę 
gładki i jasny kamień calacatta 
paonazzo. Na tło dla wiszącego 
slabu oraz posadzkę dobraliśmy 
klasyczny czarny granit typu In-
dian black.
Kamień oprócz okładzin na ścia-
ny i posadzki nadaje się również 
do tworzenia idealnie dopasowa-
nych na wymiar umywalek pod-
blatowych lub wolnostojących. 
W odpowiedniej obróbce można 
również z niego tworzyć przeróż-
ne motywy dekoracyjne, mozaiki 
będące uzupełnieniem wnętrza 
łazienki.

KRZYSZTOF JACHOWICZ, 
JAKUB WIŚNIEWSKI, ŁUKASZ 

MICHALSKI,  
JMW ARCHITEKCI

15

9

8
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L uksusowa surowość wyróżnia się jedną główną zasadą: 
mniej znaczy więcej. I to dosłownie. To nie liczba umy-
walek, wielkość wanny czy różnorodność płytek są  jej 

znakiem rozpoznawczym. Jest nią raczej monochromatyzm, este-
tyczny spokój i wysoka jakość wykorzystanych przy jej powsta-
niu materiałów. 

W KAMIENNYM KRĘGU
Jednym z lepszych sposobów na urządzenie efektownej łazienki 
w stylu luksusowej surowości jest postawienie na kamień. Naj-
lepiej ten w  wersji naturalnej. Pod uwagę warto wziąć jednak 
jego wagę, cenę i pielęgnację. Technologia daje dziś możliwość 
tworzenia materiałów łudząco przypominających kamień i posia-
dających w swoim składzie znaczącą część surowca naturalnego. 
Mowa m.in. o spiekach kwarcowych, które przy okazji wykazują 
się nawet lepszymi parametrami użytkowymi niż ich oryginały. 
Można okładać nimi ściany, podłogi, konstruować brodziki, umy-
walki, wykorzystywać jako blaty czy fronty mebli. Podobny za-
kres zastosowania dać mogą także klasyczne płytki ceramiczne. 
Technologia ich produkcji została na tyle rozwinięta, że druko-
wany rysunek marmuru, czy innych kamieni półszlachetnych po-
zostaje niesamowicie wierny dając efekt w zasadzie identyczny 
z  rozwiązaniami naturalnymi. Łazienka w  klimacie luksusowej 
surowości pomieści także elementy z ciemnego drewna – najle-
piej gatunków egzotycznych, czy metalu. 

LUKSUSOWA 
SUROWOŚĆ

LUKSUS PRZESTAŁ BYĆ KOJARZONY JEDYNIE 
ZE STYLEM KLASYCZNYM CZY GLAMOUR. DZIŚ 

LUKSUSOWO OZNACZA TEŻ MINIMALISTYCZNIE, 
ALBO NAWET INDUSTRIALNIE.

PARTNER TRENDU: ELITA

Fo
t. 

El
ita
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1  Inspiracją dla marki pro-
duktów ElitStone Elita 
była siła natury. To seria 
blatów i konsol wykona-
nych z surowca, jakim jest 
marmur kompaktowy. Te 
ponadczasowe elementy 
solidnie uzupełnią meble 
i nadadzą im eleganckiego 
wyglądu na długie lata. Ze 
względu na swoją solidność 
zarówno blaty jak i konsole 
świetnie sprawdzą się także 
w pomieszczeniach użytecz-
ności publicznej.

2  Zachowując idealną równowagę 
pomiędzy klasyką a najnowszymi 
trendami, Elita oferuje nową 
kolekcję Moody. To seria mebli 
łazienkowych zaprojektowana po 
to, aby codzienność była przyjem-
niejsza. Meble wyposażono w no-
woczesne rozwiązania techniczne, 
stworzone z myślą o użytkowni-
kach. Zaczynając od prowadnic 
z pełnym wysuwem i systemem 
Soft-Close, po metalowe uchwyty 
montowane wzdłuż całej długości 
frontu. Atutem uchwytów są 
zagłębienia, wyprofilowane pod 
kątem 30°, co sprzyja wygodne-
mu otwieraniu szuflad. 

3  Natura i funkcjonalna wygoda – 
to źródło inspiracji, z którego w 
tym sezonie czerpali projektanci 
firmy Elita. Stosując się do 
przyjętych zasad marka posze-
rzyła ofertę, znanej już kolekcji 
modułowej mebli łazienkowych 
Look. Różnorodność elementów 
systemów, poszczególnych serii, 
pod względem wymiarów i funkcji 
pozwala na aranżację łazienki 
zarówno w stylu klasycznym, 
nowoczesnym czy loftowym.

1

3

2
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W JEDNYM TONIE
Opisana różnorodność materiałowa sprawdza się w  tym stylu 
tylko wtedy, kiedy wszystkie elementy pozostają w  tej samej 
lub zbliżonej kolorystyce. Monochromatyzm jest bowiem kolejną 
istotną cechą luksusowej surowości. Takie łazienki są wyjątkowo 
spokojne i wyważone. Dominują w nich barwy z palety szarości, 
czasem beżu, a także czerń i biel. Efekt bywa dość „monumen-
talny”, ale to właśnie nadaje wnętrzu wymiaru omawianego luk-
susu. Zresztą nie tylko to. Pod uwagę należy wziąć także suge-
rowane rozmiary takiej łazienki (luksus to także przestrzeń) oraz 
wykorzystane materiały i wyposażenie. 

Dbałość o szczegóły

RAFAŁ KASZECKI,  
PRODUCT DEVELOPMENT  

MANAGER ELITA

Elita to marka, która wciąż się 
rozwija. Od ponad 20 lat z nie-
zwykłą starannością łączymy 
naszą działalność zawodową 
z życiową pasją, jaką jest 
projektowanie i produkcja mebli 
łazienkowych.
Filozofia projektowania naszych 
mebli, częściowo opiera się na 
poczuciu obiektywizmu, który 
jest niezbędny w stworzeniu 
funkcjonalnych i pięknych mebli 
łazienkowych. Tworzymy meble 
z wyjątkową dbałością o szcze-

góły i poszanowaniem jakości 
użytych materiałów. Inspira-
cją dla nas są geometryczne 
kształty i klasyczne linie, a także 
funkcjonalność i nowoczesne 
technologie. Dzięki temu możemy 
stworzyć szafki, które są mini-
malistyczne i bardzo eleganckie.
Uwielbiamy wyzwania, dlatego po-
zwalamy, aby każdy nowy projekt 
wyzwolił w nas wszelkie pokłady 
kreatywności i dynamizmu. Dzięki 
temu, każda kolekcja łączy w sobie 
komfort użytkowania i luksusowe 

wzornictwo. Naszym walorem nie 
jest wyłącznie design. Ważna jest 
wieloaspektowość: od materia-
łów po sposób wykonania, aż po 
trwałość, która nadaje meblom 
wartość. Współcześni konsu-
menci poszukują ekskluzywnych 
mebli, dbają o to, aby meble były 
warte inwestycji i spełniały szereg 
ważnych dla nich kryteriów. A my 
doskonale wiemy jak różnorodne 
i wysokie są oczekiwania naszych 
klientów i z przyjemnością wycho-
dzimy im naprzeciw.

4 5 6

4  Łazienka z oryginalną wolno-
stojącą wanną, marmurową 
umywalką i drewnem w roli 
głównej. Kolekcja DR marki 
Agape, projekt Studio MK27.

5  Grzejnik Waffle marki Antrax, 
projekt Piero Lissoni.

6  Niezwykle elegancka kolekcja 
umywalek z chromowanymi 
konsolami oraz wanien – Ribbon 
marki Ex.t, projekt Sebastian 
Herkner.
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SZTUKA OPANOWANIA
Estetyczna surowość wymaga „ofiar” jeśli idzie o elementy de-
koracyjne. W zasadzie nie ma tu dla nich miejsca – wykorzysta-
ne materiały i wyposażenie są jedyną ozdobą urządzonej w tym 
stylu łazienki. Efektu nie powinny burzyć także akcesoria do co-
dziennej higieny. To musi być przestrzeń wyjątkowo dobrze po-
myślana także pod tym względem. 
To, co ostatnio częściej pojawia się w propozycjach producentów 
do tego typu łazienek, to odrobina blasku. Mowa przede wszyst-
kim o czarnych płytkach o polerowanej powierzchni, a także wpro-
wadzeniu elementów w kolorze złota. To ostatnie wyjątkowo do-
brze współgra ze stonowaniem takiej przestrzeni. Złota jest przede 
wszystkim armatura. Jednak jej kształty zdecydowanie powinny 
sugerować inspiracje minimalizmem. W tym samym kolorze mogą 
pojawić się ramy luster – to one najczęściej są największą dekora-
cją tego typu łazienek. Tym bardziej, że często są po prostu duże, 
a przy okazji posiadają ciekawe formy. Podobnie jest z oświetle-
niem – czarne oprawy z powodzeniem można zastąpić tymi w ko-
lorze złota. Oczywiście pamiętając o  tym, że dla takich łazienek 
najważniejsza jest sztuka estetycznego opanowania.

7

8

10

11

9

7  Koncept mebli i luster Dolcevita by Aqua 
marki Ideagroup. Charakterystyczne dla nie-
go są ryflowane fronty wykonane z drewna.

8  Aranżacja z płytkami Retour marki Flaviker, 
produkowanymi częściowo z materiałów 
pochodzących z recyklingu.
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W praktyce

Luksusowe wnętrze wcale nie 
musi być zaprojektowane w sty-
lu klasycyzującym czy gla-
mour. Coraz częściej projekty 
premium mają charakter mini-
malistyczny i industrialny.  Ich 

luksusowość objawia się m.in. 
w zastosowanych najwyższej 
jakości materiałach wykończe-
niowych. Zaliczyć do nich na-
leży m.in. szlachetne kamie-
nie naturalne, włoskie spieki 

kwarcowe, egzotyczne rodzaje 
drewna czy nowoczesne tape-
ty wielkoformatowe. W zależ-
ności od potrzeb i preferencji 
naszych klientów, w przygoto-
wywanych przez nas projektach 

łazienek, stosujemy te materia-
ły w różnych proporcjach. Efekt 
surowości osiągamy łącząc je 
z betonem i metalem oraz za-
chowując geometryczne formy 
wyposażenia wnętrza. 

MONIKA I ADAM BRONIKOWSCY,  
HOLA DESIGN

21

9  Nowe wykończenia powierzchni ar-
matury Aboutwater Boffi + Fantini, 
projekt Naoto Fukasawa.

10  Kolekcja Giro marki Inbani, projekt 
Ludovica+Roberto Palomba, Matteo 
Bolatti, Stefano Contini.

11  Aranżacyjne możliwości stylowej 
kolekcji Blok marki Fap.

12  Umywalka Block od Italgraniti 
wykonana z kamiennych slabów 
o grubości 6 mm.

13  Stołek z kolekcji Dolce, Pomd’or. 

14  Propozycja marki Kreoo specjalizu-
jącej się w wyposażeniu łazienko-
wym z kamienia – umywalka Loto 
i szafka podumywalkowa Wood 
Box. Projekt Enzo Berti.

12

13

14
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Ł azienka w  tradycyjnym rozumieniu była postrzegana 
jako najbardziej bezosobowe i „najtwardsze” pomiesz-
czenie w domu. Całe szczęście, że takie jej pojmowanie 

odłożyliśmy do lamusa. W  łazience chcemy wypoczywać, więc 
musimy mieć tu warunki sprzyjające relaksowi. A  i  samo wnę-
trze powinno oddawać charakter użytkownika i reszty domu, być 
przytulne i  przyjazne. Nie „twarde”, ale „miękkie”. Jak osiągnąć 
wrażenie tej miękkości?

WARIACJE NA TEMAT MATU
Ponoć moda na matowe wykończenia zaczęła się od branży mo-
toryzacyjnej – producenci aut sportowych zaczęli wprowadzać do 
swoich palet matowe lakiery samochodowe. Za nimi poszli poszu-
kujący oryginalności wielbiciele tuningu. I o ile w przypadku branży 
samochodowej raczej nie możemy mówić o masowości tego trendu 
(matowe lakiery samochodowe nie są trwałe i praktyczne), o tyle 
maty to dziś jeden z  silniejszych trendów wnętrzarskich. Branża 
meblowa już od jakiegoś czasu stawia na ultramatowe fronty mebli 
zamiast połysków czy nawet półmatów. Trend ten wkroczył rów-
nież do łazienki. Przede wszystkim ma swoje odbicie na powierzch-
niach płytek ceramicznych i mebli. Ale nie tylko. Również producen-
ci ceramiki łazienkowej chcąc podążać za tą tendencją wprowadzają 
na rynek produkty – umywalki czy miski WC – pokryte warstwą 
matowego szkliwa. Podobnie w przypadku armatury – satynowe 
wykończenia coraz śmielej konkurują z  tradycyjnymi chromowa-

MATOWE POWIERZCHNIE ZAMIAST 
POŁYSKÓW, NEUTRALNE KOLORY, LEKKIE 

MEBLE, DELIKATNE FAKTURY, ZAOKRĄGLONE 
KSZTAŁTY – ŁAZIENKA W WYDANIU SOFT TO 

JEDEN Z WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ AKTUALNYCH 
TRENDÓW. W TEJ WERSJI WIDZIMY ŁAGODNE 
OBLICZE TEGO POMIESZCZENIA – STOJĄCE 
W OPOZYCJI DO LOFTOWEJ SUROWOŚCI, 

EMOCJONALNEGO GLAMOUR CZY 
STERYLNEGO, ASCETYCZNEGO CHŁODU.

Soft łazienka 
MIĘKKIE 

LĄDOWANIE
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3

nymi. Matowe kolory odbijają światło w  mniejszym stopniu, co 
pozwala bardziej wydobyć formę produktów. Powierzchnie tak 
wykończone są bardziej naturalne, subtelniejsze, przyjemne w do-
tyku. Dają wrażenie ciepła i przytulności, sprzyjają łazienkowemu 
wellnessowi. Modzie tej sprzyjają również względy praktyczne –  
maty są łatwiejsze do utrzymania w czystości – mniej widoczne są 
na nich odciski palców czy ślady po spływającej wodzie.  

LEKKO, CORAZ LŻEJ
Kolejną cechą charakteryzującą „miękkie” łazienki są delikatnie za-
okrąglone linie wyposażenia, wpisane w owal, a  jeżeli w kwadrat 
– to o  zaokrąglonych wierzchołkach.  Dzięki takiemu zabiegowi 
umywalki czy wanny nabierają delikatności i  lekkości, wydają się 
bardziej przyjazne użytkownikom. Miękkim liniom towarzyszą wy-
raźnie zarysowane krawędzie – np. cienkościennych umywalek czy 
delikatnych metalowych stelaży łazienkowych mebli. Te ostatnie 

2

4

1  Kolekcja Stand marki Ex.T.

2  Umywalce Belt towarzyszą meble Code – obie 
serie są sygnowane marką Arbi.

3  Matowe wykończenia stalowych umywalek 
marki Alape. 

4  Delikatnie grawerowany uchwyt baterii Spilo 
Tech marki Fima.

5  W centrum uwagi brodzik Nexsys marki Kaldewei 
wyróżniający się w tej jasnobeżowej aranżacji.

6  Umywalki marki Cielo – wszystkie o subtelnych 
i łagodnych liniach, w wykończeniu Terre di Cielo.

7  Meble z serii Tulip marki Arblu – wpisane 
w kształt zaokrąglonego prostokąta. 
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Stonowany, ale z charakterem

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ, REDAKTOR 
NACZELNA MAGAZYNU DESIGN/BIZNES

Na tegoroczne targi Ambiente w Frankfurcie 
nad Menem (nota bene na jedną z niewielu 
w tym roku imprez targowych, która zdążyła 
się odbyć) biuro bora.herke.palmisano jak 
zwykle przygotowało raport dotyczący trendów 
wnętrzarskich, które będą obowiązywać w ko-
lejnych miesiącach. Jeden spośród wyłonionych 
przez autorów trendów określony został jako 
„Rzeźbiarski i miękki”. Generalnie można go 
uznać za zbliżony do skandynawskiego czy 
kopenhaskiego. Opiera się na wyrazistych, 
wyprofilowanych, ale jednocześnie łagodnych 
i subtelnych kształtach, neutralnych, bardzo 
jasnych kolorach, teksturowanych materiałach. 
Myślę, że to dokładne odbicie tendencji, którą 
obserwujemy w również w łazienkowej modzie. 
Takim lekkim i miękkim, subtelnym łazienkom 
wróżę jeszcze długą i stabilną karierę. Są na tyle 
neutralne i ponadczasowe, żeby sprostać wy-
maganiom rynku i dużego grona użytkowników. 
Większość z nas urządzając własne cztery kąty 
stawia przecież przede wszystkim na uniwersal-
ność. Jednocześnie trend ten daje bardzo dużo 
ciekawych możliwości aranżacyjnych pozwala-
jąc na stworzenie naprawdę niepowtarzalnego 
i eleganckiego wnętrza. 

5

6
7
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są przede wszystkim lekkie, jakby unoszące się w powietrzu, czę-
sto z otwartymi półkami. Kształty wyposażenia z  jednej strony są 
wyraziste i wyprofilowane, z wyraźnie zaznaczonymi konturami, ale 
jednocześnie spokojne, miękkie i naturalne. Ten kontrast pozwala na 
odważne podkreślenie designu łazienkowych produktów. 

SUBTELNE FAKTURY I KOLORY 
W  przypadku trendu jakim jest soft-łazienka dominująca paletą 
barw są kolory natury, szczególnie te mieszczące się na neutralnej, 
jasnej palecie. Są to jasne beże, szarości i wszelakie odcienie bieli, 
również te jakby lekko zużyte, poszarzałe. Kolorem, który może 
pogodzić beże i szarości jest szampański, któremu przepowiada się 
wyjątkową popularność. Tym podstawowym barwom towarzy-
szą ciepłe kolory drewna oraz metali – najlepiej w odcieniach złota, 
miedzi czy brązu (to aktualnie bardzo trendowe wykończenia m.in. 

8

10

9

8  Płytki z delikatną fakturą z linii Alphabet 
marki Mutina – tu w palecie odcieni bieli.

9  Miękkie kształty ceramiki Genesis marki 
Ceramica Globo. 
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Locke at Broken Wharf to 113 
pokojowy hotel z barem, re-
stauracją, salonem i miejscem 
coworkingowym, który został 
zaprojektowany przez nowojor-
skie studio Grzywinski+Pons Ltd 
w Londynie. Projekt obejmował 
uzupełnienie, całkowitą renowację 
i kompleksowe wyposażenie ist-
niejącego siedmiopiętrowego bu-
dynku biurowego w samym sercu 
stolicy Wielkiej Brytanii.
 – Projekt hotelu został w rów-
nym stopniu zainspirowany wy-
jątkową lokalizacją projektu, jak 
i charakterem budynku, który za-
adaptowaliśmy. Po jednej stronie 
budynku znajdują się jedne z naj-
bardziej spektakularnych i malow-
niczych widoków na Tamizę, zale-
dwie kilka kroków od Millennium 

Bridge, z Tate Modern w Londynie 
Eye i Southbank Center tuż za pro-
giem. Następnie, zaledwie kilka-
dziesiąt metrów na północ, mamy 
brutalną arterię krzyżową –  tunel 
samochodowy prosto z „Łow-
cy androidów”. Zarówno miejski 
charakter, jak i splendor zależą 
od kierunku, w którym się wy-
bieramy. Przestrzeń wspólna na 
parterze ma zachowywać się jak 
tkanka łącząca twardą krawędź 
Londynu z pogodą Tamizy. Istnie-
je szczególny rezonans, biorąc 
pod uwagę napięcie otaczającego 
ciepło wnętrza i sąsiedniego be-
tonowego wiaduktu. Projekt w ca-
łości odzwierciedla tę dwoistość: 
odsłoniliśmy i cieszyliśmy się su-
rową konstrukcją budynku, a tak-
że dodaliśmy własne elementy, 

takie jak np. perforowane panele 
ze stali nierdzewnej, obramowa-
nie ze stali. Meble, wyposażenie 
i inne materiały są jednak ciepłe 
i zachęcające pod względem tek-
sturalnym – półprzezroczysty zie-
lony onyks, zamsz, skóra, wełna 

i tweed, tapicerka, drewno, juta, 
rattan, kremowe lastryko i wapień 
w otoczeniu sukulentów i paproci 
– wyjaśniają projektanci Grzywin-
ski+Pons. 

(źródło i fot.:  
Grzywinski+Pons Ltd)

27

Puls miasta

armatury, które po latach przebywania nieco na marginesie rynku, 
przeżywają swój renesans). 
Wrażenie miękkości może być kreowane nie tylko poprzez zasto-
sowanie matowych powierzchni i  zaokrąglonych linii. Sporą rolę 
mogą tu odegrać tekstury, dodające nieco „pieprzu” neutralnym 
barwom. W  świecie designu widzimy teraz szczególną popular-
ność materiałów nieprzetworzonych, ekologicznych, z widocznymi 
włóknami lub zagnieceniami czy fałdami. Ten trend również prze-
nosi się do łazienek – w postaci faktur znajdujących się na płytkach 
ceramicznych czy innych elementach łazienkowego wyposażenia, 
takich jak np. armatura (grawery) czy meble (ryflowane fronty). 
Ważne jest tylko, żeby te faktury były delikatne i subtelne, ledwie 
zasugerowane, w  żadnym razie nie nachalne czy spektakularne. 
I oczywiście wykończone w macie.

11
10  Beżowa paleta płytek marki Porcelaingres.

11  Zaokrąglone poziome profile grzejnika 
BDO-25 marki Antrax.
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T o znamienne, że współcześnie natura tak silnie wpływa 
na wygląd naszych domów i  mieszkań. Świat emocjo-
nuje dyskurs dotyczący kryzysu klimatycznego i  nad-

miernego wykorzystywania Ziemi do celów człowieka. A my po 
prostu niezmiennie chcemy korzystać z ciszy, spokoju i błogości, 
które zaoferować nam może jedynie natura. Przez tysiące lat 
żyliśmy z nią w zgodzie. Nic dziwnego, że chcemy powrócić do 
namiastki tego stanu zapraszając ją do naszych wnętrz. Także ła-
zienkowych. Łazienka jako miejsce, które łączy obecność wody 
i ludzkiego ciała, świetnie się do tego nadaje.

BLISKO, BLIŻEJ...
Sposobów na to, jak urządzić łazienkę inspirowaną naturą jest 
naprawdę wiele. Nie ma co ukrywać, że królujące w  niej przez 
lata beże i brązy – jako tzw. kolory ziemi – były dość prostym spo-
sobem na stworzenie miejsca ponadczasowego. Takiego, które 
nie znudzi się szybko użytkownikom, bo nawiązuje do klimatu 
bliskiej nam natury. Za kolejny, wyraźny krok w  tym kierunku 
można uznać niezmiernie popularne kilka lat temu płytki drew-
nopodobne. Choć i dziś znajdują one wielu zwolenników, a pro-
ces ich produkcji został tak udoskonalony, że w zasadzie trudno 
na pierwszy rzut oka rozpoznać co jest „prawdziwe”, a  co nie. 
Drewno, kamień naturalny, a także niezwykłe płytki ceramiczne 
odwzorowujące jego piękno to wciąż tak naprawdę podstawa 
przy tworzeniu łazienki utrzymanej w tym stylu. 

INSPIROWANE 

NATURĄ
NATURZE ZAWDZIĘCZAMY WIELE. W ZASADZIE 

W KONTEKŚCIE IDEI ŻYCIA – WSZYSTKO. NIEZMIENNIE 
POZOSTAJE ONA TAKŻE NIEWYCZERPANYM ŹRÓDŁEM 

INSPIRACJI. PRAPRZYCZYNĄ, DO KTÓREJ WCIĄŻ 
CHCEMY SIĘ ZBLIŻYĆ. 

PARTNER TRENDU: MARMITE

Fo
t. 

M
ar

m
ite
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Natura wnika do naszych domów

MAGDALENA MUSIAŁ,  
INDUSTRIAL DESIGN MANAGER  

AT MARMITE SP. Z O.O.

Przyroda kryje w sobie piękno, 
które dzięki nowym technologiom 
można przenieść do świata życia 
codziennego. Aby poczuć klimat 
natury, nie musimy już wsiadać 
w samochód i przemierzać wielu 
kilometrów. Nie musimy nawet 
wychodzić z domu, natura coraz 
częściej wnika do naszych domów. 
Trend dekorowania wnętrz 
inspirowanych naturą pojawił się 
w Polsce kilka lat temu i z każdym 

rokiem staje się on coraz popular-
niejszy. Fakt ten wpływa również 
na rozwój produktów łazienko-
wych, łączących w sobie estetykę 
i komfort użytkowania. Surowość 
skały można z łatwością przenieść 
do współczesnej łazienki w postaci 
brodzików wykonanych z Kompo-
zytu Mineralnego, z odwzorowaną 
kamienną strukturą. Kamienna 
powierzchnia brodzika pozwala na 
stylową aranżację nowoczesnych 

powierzchni prysznicowych, za-
pewniając również bezpieczeństwo 
przed poślizgnięciem. Dzięki pła-
skiej i cienkiej powierzchni brodziki 
płynnie  integrują się z podłogą, 
nadając łazience elegancki i har-
monijny charakter. Aby jeszcze 
bardziej upodobnić produkt do 
jednolitej tafli kamiennej, pokrywy 
odpływów projektuje się z tego sa-
mego materiału lub w tym samym 
kolorze co brodzik. 

 ↑ Ten supercienki brodzik marki Marmite 
płynnie stapia się z kafelkową podłogą 
łazienki, nadając pomieszczeniu elegancki 
i harmonijny charakter. Model podkre-
ślony jest delikatną strukturą betonu, 
który jednocześnie pełni rolę powierzchni 
antypoślizgowej. Całość uzupełnia meta-
lowa pokrywa wykonana w tym samym 
kolorze co brodzik. Osiągniecie 25 mm 
grubości brodzika sprawia, że produkt 
jest lżejszy i łatwiejszy w montażu, a do 
jego produkcji zużyto mniejszą ilość ma-
teriału i energii. Model można przycinać 
i dopasować do ścian.

 ← Subtelna struktura 
naturalnego łupka w 
przypadku tego brodzika 
Marmite została zainspi-
rowana trendami kamien-
nych powierzchni płytek 
łazienkowych. Oferowane 
duże rozmiary modelu 
pozwalają na zastąpienie 
brodzikiem miejsca po 
wannie. Brodzik monto-
wany jest bezpośrednio 
na podłodze lub na równi 
z podłogą, co umożliwia 
łatwe wejście na niego. 
Wysoka klasa antypo-
ślizgowa struktury za-
pewnia bezpieczeństwo 
podczas kąpieli.

 → Dyskretny, zaprojek-
towany jako prawie 
niewidoczny korek od-
pływu w prezentowanym 
brodziku marki Marmite, 
wtapia się w otoczenie 
nie odwracając uwagi od 
piękna charakterystycznej 
struktury na powierzchni. 
Dostępny w 13 standar-
dowych wymiarach, bro-
dzik posiada  możliwość 
cięcia na wymiar. Jest 
łatwy w instalacji, a dzięki 
możliwości odsłonięcia 
odpływu nietrudno utrzy-
mać go w czystości.
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URBAN JUNGLE
Dostępne na rynku propozycje pokazują 
jednak, że ta wizualna neutralność związana 
z  naturą jest pozorna. Stylistyka ta otrzymała 
zupełnie nowy wymiar, w którym rządzą odważniej-
sze kolory i  niesamowite desenie na płytkach. Z  pewnością 
czymś dotąd niespotykanym są umywalki, brodziki czy wanny 
w  kolorze zielonym. Idealnie wpisują się one w  ogólną modę 
na kolor w łazience. Wtórują im pozostałe barwy z palety na-
turalnych: brązy, szarości, beże. Ale największa zmiana dotyczy 
ścian. Zagościła na nich bowiem prawdziwa dżungla, dla której 
pojawienia dodatkową motywacją stały się megaformaty pły-
tek. Taki obraz – bo raczej tak powinno się opisywać te kolekcje 
– powinien wystarczyć, by zdecydowanie zdefiniować aranża-
cyjne inspiracje wnętrza. Płytki te albo wiernie odwzorowują 
kształty i  kolory roślin, albo są autorską wariacją designerów 
na ich temat. Wielki format plus ogromne desenie to aktualnie 
jeden z bardziej efektownych sposobów na wyróżnienie łazien-
ki. Obok nich warto wspomnieć o płytkach w wielu odcieniach 
zieleni, także tej ciemnej, butelkowej, które coraz chętniej wpro-
wadzane są do wnętrz kąpielowych. 

 ← Zielone płytki ceramiczne z charakterystycznymi 
przejściami tonalnymi – kolekcja Elle od Wow 
Design.

 → Nablatowa umywalka z linii Ergo 
marki Galassia, która w całości in-
spirowana jest kształtami natury. 
Efektownie łączy urok drewna 
iroko z bielą ceramiki. Projekt: 
Antonio Pascale.

 ↓ Trend urban jungle na płytkach Bloom marki Fap.

 ↑ Współczesne płytki naśladujące drewno trudno 
odróżnić od naturalnego materiału – seria Wood 
marki Imola.

 ↓ Prysznic Kosmo od Antoniolupi wykorzystuje 
powietrze i odpowiednie rozmieszczenie dysz, aby 
kreować różnorodne kształty wody. Dzięki temu 
nadaje życie strumieniowi wody układając go raz 
w formę bańki mydlanej, innym znowu w kształt 
fontanny. Projekt: GI-RA.
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 → Armatura z kolekcji Starck V marki 
Axor. Projekt Philippe Starcka 
pozwala na obserwację piękna 
wypływającej wody.

PRZYMIERZE Z TECHNOLOGIĄ
Chociaż wydaje się, że technologii i naturze może być wyjątkowo 
nie po drodze, to producenci chętnie korzystają z rozwiązań, któ-
re pozwalają im na tworzenie materiałów hybrydowych. Ta-
kich, które łączą elementy naturalne ze zdobyczami techniki. 
Tak powstają np. spieki kwarcowe, które swoim wyglądem 
bardzo przypominają kamień, natomiast przewyższają go 
swoją twardością, czy łatwością w codziennym użytkowaniu. 
Ciekawą opcją są też wszystkie odmiany tzw. lanego marmuru 
czy kompozytów mineralnych, które w swoim składzie posiadają 
w większości naturalny kamień. Nierzadko także sztuczne mate-
riały, np. poliuretan są przygotowywane w ten sposób, by swoją 
fakturą i wyglądem przypominały struktury naturalne. 

PROSTO Z NATURY
Odrębna kategoria to produkty wprost odwzorowujące kształ-
ty znane z  natury, albo też swym designem wskazujące na jej 
istotę w życiu człowieka. Wyrażające nasz szacunek do niej. Jed-
nym z ciekawszych przykładów takiego podejścia jest armatura 
Starck V zaprojektowana przez Philippe Starcka dla marki Axor. 
Szklana wylewka baterii umożliwia przyglądanie się ruchowi 
wody. Użytkownik może dzięki temu bliżej obcować z jej żywio-
łem i odkrywać jej piękno. Podobne zadanie postawiono przed 
deszczownią Kosmos marki Antoniolupi. Karim Rashid projek-
tując linię armatury Vita dla włoskiej marki Cisal wzorował się 
pędach bambusa. Przykłady można mnożyć, a  to najlepszy do-
wód na to, że natura niezmiennie pozostaje jedną z największych 
inspiracji człowieka.

 ↑ Niewychodzący z mody urok drewna i stonowanych barw – 
kolekcja Oblon marki Novello. Projekt: Stefano Cavazzana.

 ↑ Marmurowa wolnostojąca 
wanna Venus z hydromasażem 
włoskiej marki Neutra.
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W praktyce

Natura to niewyczerpane źródło 
inspiracji – także dla architektów. 
Od wielu lat możemy zaobser-
wować jej obecność w projektach 
łazienek. Motywy zaczerpnięte 
ze świata fauny i flory, natural-
ne materiały, takie jak bambus, 
kamień czy drewno, wpisują się 

w ponadczasowy styl pomiesz-
czeń sanitarnych. Na znaczeniu 
zyskują także proekologiczne roz-
wiązania, bazujące na technologii 
ograniczającej zużycie wody czy 
energii. Kolejny sezon wprowadza 
do wnętrz barwy z palety inspi-
rowanej kolorami ziemi. Cieka-

wym pomysłem na podkreślenie 
naturalnego charakteru łazienki 
jest wykorzystanie prawdziwych 
roślin i wkomponowanie ich np. 
w przestrzeń między płytkami. 
Do tego celu idealnie nadają się 
takie gatunki jak chrobotek reni-
ferowy. Nie tylko wygląda bar-

dzo efektownie, ale także jest 
łatwy w utrzymaniu. Świetnie ab-
sorbuje wilgoć z powietrza i do-
brze czuje się w łazience. W po-
łączeniu np. z jasnymi płytkami 
i drewnem prezentuje się orygi-
nalnie oraz wydobywa z wnętrza 
jego naturalny charakter.

KATARZYNA HŁOND,  
ARCHITEKT PRACOWNI KODO 

PROJEKTY I REALIZACJE
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 ← Kwitnąca ściana po-
wstała z płytek Touch 
od Novabell.

 ↑ Marmurowa umy-
walka Nami marki 
Kreoo. Projekt: 
Enzo Berti.
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WYPOSAŻANIE ŁAZIENEK TO DECYZJA ISTOTNIEJSZA, NIŻ BY MOGŁO NAM SIĘ WYDAWAĆ. 
TO NIE TYLKO KWESTIA ROZWIĄZAŃ DLA HIGIENY OSOBISTEJ. TO WYBORY, KTÓRE MAJĄ 

ZNACZENIE DLA CAŁEGO EKOSYSTEMU.

PARTNER TRENDU: FERRO

Ł azienka to świat wody. Tutaj mamy najbardziej bez-
pośredni i  codzienny kontakt z  żywiołami. Zmiany ja-
kie przechodzi świat oraz nasza rosnąca świadomość 

ekologiczna domagają się od nas większej troski o  zasoby. Za-
pewnienie w  łazience ekologicznej równowagi (ekorównowagi) 
to podstawa naszego harmonijnego współistnienia ze światem.

DASZ RADĘ!
Najważniejsze są małe kroczki. Od lat, gdy myślimy o  ekologii 
w  łazience, to mówimy o  poszanowaniu wody oraz mądrej 
higienie. Producenci armatury czy ceramiki prześcigają się 

EKORÓWNOWAGA

w  wymyślaniu rozwiązań – dziś technologia pozwala osiągać 
maksymalne efekty higieniczne przy niskim zużyciu wody. 
Wydajna armatura, miski WC, specjalne spłuczki (a  nawet 
bezwodne pisuary!), elektroniczne systemy kontroli zużycia 
wody – to wszystko już mamy, na dodatek w dobrej cenie. Jak 
mówi Piotr Kolanowski, product manager Ferro, w komentarzu 
obok – pomagającą oszczędzać wodę technologię mamy na 
wyciągnięcie ręki. Kluczowe stają się tak naprawdę nasze 
nawyki. Zadaniem projektanta jest proponować klientom te 
rozwiązania, które pomogą nam osiągnąć ekorównowagę. 
Klienci samodzielnie wybierający armaturę powinni świadomie 

ŁAZIENKI 2020
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sięgać po wyposażenie, które jest certyfikowane, dopracowane 
i dobrej jakości.
Coraz bardziej rozumiemy też potrzebę odzyskiwania tego, 
co dotąd bezpowrotnie traciliśmy. Myśląc o  zrównoważonym 
rozwoju musimy wziąć pod uwagę odpady, jakie generujemy 
w  łazience. Chodzi tu zarówno o  ścieki, jak też o  straty energii. 
Pojawiają się kolejne pomysły na to jak wykorzystać wodę dotąd 
marnowaną w  gospodarstwach domowych. Wodę szarą można 
powtórnie użyć, zaś ścieki wstępnie oczyścić, tak by do kanalizacji 
trafiało mniej szkodliwych odpadów. Już istnieją rozwiązania, które 
pozwalają odseparowane ze ścieków odpadki przerobić na nawóz. 
Innym wyzwaniem, na którego efektywne rozwiązanie jeszcze 
czekamy, jest odzysk energii. Część energii z  ciepłej wody jest 
marnowana bezpowrotnie, choć mogłaby być wykorzystana np. 
do wstępnego podgrzania wody zimej. 

Ekologia w domu

PIOTR KOLANOWSKI,  
PRODUCT MANAGER FERRO S.A.

Oszczędzanie wody zgodne jest dziś nie 
tylko z modnym trendem na bycie eko. Ze 
względu na zmniejszające się zasoby wody 
na Ziemi stało się obowiązkiem każdego 
z nas. W domu możemy oszczędzać 
wodę na wiele sposobów. Warto więc 
na przykład zacząć od zmiany nawyków 
dotyczących mycia zębów czy golenia przy 
zakręconym kranie, zamiany częstego plu-
skania w wannie na ekonomiczny prysznic, 
rezygnacji z mycia naczyń pod bieżącą 
wodą na rzecz spłukiwania ich oszczędnym 
strumieniem czy zreperowania kapiącego 
kranu i cieknącej toalety. Można również 
wyposażyć łazienkę i kuchnię w specjalną 
armaturę oszczędzającą wodę.
Doskonałym eko rozwiązaniem do kuchni 
i łazienek są baterie z systemem VerdeLine 
firmy Ferro wyposażone w komponenty 
pozwalające nawet na 50% ograniczenie 
zużycia wody. Perlatory montowane na 
końcu wylewki napowietrzają strumień 
wody pęcherzykami powietrza, co sprawia, 
że strumień zyskuje na obfitości, jest 
większy, bardziej spieniony. W wybranych 
bateriach zainstalowano specjalne głowice 
ceramiczne, które mają dwa poziomy 
otwarcia przepływu. Pierwsze podniesienie 
uchwytu otwierającego powoduje uwolnie-
nie tzw. ekonomicznego strumienia wody. 
Dopiero głębsze, wychylenie rączki włącza 
większy przepływ wody. Dzięki temu 
łatwo jest regulować uchwytem objętość 
strumienia wody. W kolekcji znajdują się 
także natryski, które podobnie jak baterie 
pozwalają nie tylko na dużą oszczędność 
wody, ale również znacznie ograniczają do-
mowe wydatki, nie zmniejszając komfortu 
użytkowania. Kolejną propozycją baterii 
oszczędzających wodę są rozwiązania 
termostatyczne wyposażone w dwie 
głowice: termostatyczną do temperatury 
i ceramiczną do otwierania wody. Dzięki tej 
pierwszej użytkownik jest w stanie ustawić 
precyzyjnie temperaturę wypływającej 
wody, a bateria skraca do minimum czas 
oczekiwania na właściwą temperaturę.
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RÓWNOWAGA DLA DUCHA
Ekorównowaga w  łazience to też zapewnienie naszemu 
organizmowi harmonijnego współistnienia z  naturą. Nie 
tylko za sprawą wody. Coraz odważniej skłaniamy się np. ku 
wprowadzaniu roślin do przestrzeni kąpielowych. Kontakt 
z  naturą ma dobroczynny wpływ, o  czym przekonują 
propagatorzy biophilic design, idei która nadaje od lat ton 
aranżacjom przestrzeni publicznych. O  dziwo przyroda nie 
wkradła się jeszcze zdecydowanie do domowych przestrzeni 
łazienkowych. A powinna i ma ku temu dobre warunki.
W  biurowych czy inwestycyjnych łazienkach obecność roślin 
jest już powszechna – inwestorzy coraz częściej chcą ożywiać 
i urozmaicać również te przestrzenie. Biurowa łazienka może 
dzięki temu stać się miejscem jeszcze bardziej sprzyjającym 
chwilom wytchnienia, co docenią pracownicy. Domowy salon 
kąpielowy to bardzo dobra przestrzeń dla rozwiązania, jakim 

jest ogród wertykalny czy zielona ściana. Buduje się je na 
bazie systemów, które pozwalają zaaranżować i  podtrzymać 
w dobrym stanie aranżacje z żywych roślin lub mchu.
Warunki mikroklimatu łazienkowego sprawiają, że mech całkiem 
dobrze będzie się w  nim czuł. Mamy tam większą wilgotność 
powietrza na poziomie przynajmniej 40% i  zwykle nie ma 
bezpośredniego światła słonecznego, które mogłoby wywoływać 
jego blaknięcie. To dobre warunki do rozwoju takiej instalacji, która 
na dodatek jest bezobsługowa. Mimo iż nie jest to żywa roślinność, 
to daje piękny efekt wizualny. Także ogrody z roślin żywych znajdą 
w łazienkach sprzyjające warunki do rozwoju. Łatwy dostęp do sieci 
wodociągowej umożliwia szybkie wykonanie wszelkich niezbędnych 
przyłączy, zwłaszcza wodnych. Ciepła i  zimna woda są pod ręką, 
tak samo jak odpływy. To pozwala całkowicie zautomatyzować 
podlewanie roślin, a nawet nawożenie. Trzeba tylko dopilnować by 
wentylacja i ogrzewanie nie wysuszały albo nie powodowały zbyt 

 ↑ Bateria zlewozmywakowa z linii Tiga VerdeLine marki Ferro. Wyposa-
żona w perlator FerroAirMix ułatwiający ograniczenie ilości zużywanej 
wody. FERRO jest pierwszym producentem armatury z Europy Centralnej, 
którego wybrane modele baterii z linii VerdeLine zostały wprowadzone 
do internetowej bazy danych European Water Label – inicjatywy zrzesza-
jącej producentów zaangażowanych w promowanie efektywnego zużycia 
wody poprzez poprawę wydajności armatury.

 ↑ Dziś zestaw natryskowy z deszczownią 
to podstawa komfortowej strefy prysz-
nica.  Poszukujemy więc rozwiązania nie 
tylko dobrze wyglądającego, funkcjonal-
nego, ale przede wszystkim innowacyj-
nego pod względem oszczędności wody. 
Taki jest zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią Amiga VerdeLine od 
marki Ferro. Ten zestaw to przede 
wszystkim zauważalna oszczędność 
wody: oprócz specjalnych ograniczników 
przepływu wykorzystanych w rączce 
natryskowej i deszczowni, producent 
wyposażył go w system napowietrzania 
Ferro Air-in System. Dzięki temu podczas 
kąpieli możliwe jest zużycie nawet ponad 
50% mniej wody niż w standardowych 
rozwiązaniach prysznicowych. 
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 ↑ Geometryczna forma korpusów i prosty kształt uchwytów – te cechy 
wyróżniają design linii Alba VerdeLine marki Ferro. Jednouchwytowa 
stojąca bateria umywalkowa została wyposażona w regulator ceramicz-
ny, a także w perlator FerroAirMix M24x1. System łatwego usuwania 
kamienia wapiennego FerroEasyClean pomaga w utrzymaniu jej 
w czystości. Bateria wannowa z tej samej linii posiada przełącznik wanna/
natrysk i ogranicznik przepływu dla natrysku.

 ↓ Płytki holenderskiej marki Mosa (istnieje ponad 130 lat) 
powstają zgodnie z ideami gospodarki cyrkulacyjnej i jest 
to pierwsza marka na świecie, która dla wszystkich swoich 
kolekcji otrzymała certyfikat Cradle to Cradle – firma dba 
o jakość materiałów, proces produkcji, usług czy ochronę 
pracowników. Mural Fuse to jedna z nowszych kolekcji, która 
zwraca uwagę dynamicznym zróżnicowaniem tonów i ko-
lorów. Te zabawne kafelki zostały zaprojektowane tak, aby 
sprawiały wrażenie subtelnie zmieniających swój wygląd, 
w zależności od tego jak się na nie patrzy. 

dużej wilgotności w  powietrzu – odpowiednia ilość światła oraz 
stabilna temperatura przysłużą się zarówno roślinom jak i nam.

NIC SIĘ NIE MARNUJE
Dążenie do ekorównowagi to także przede wszystkim 
świadomy wybór produktów oraz – po stronie wytwórców – 
troska o  odpowiednią jakość procesów produkcyjnych. Żyjemy 
często jeszcze według zasady „kup, wykorzystaj, wyrzuć”. 
Ale to się kończy. Przed twórcami wyposażenia wnętrz, ale 
też przed projektantami, którzy te produkty będą wybierać 
do swoich realizacji, staje zadanie dogłębnego sprawdzenia 
z  czego korzystają. Tworzenie rozwiązań bardziej trwałych 
i nie jednorazowych będzie zadaniem, któremu trzeba podołać. 
Zwracamy się coraz śmielej w  stronę gospodarki o  obiegu 
zamkniętym (nazywanej też zapętloną gospodarką, gospodarką 
cyrkulacyjną, po angielsku „circular economy”). 
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Circular economy to model rozwoju, w  którym rzeczy i  świat 
są zaprojektowane tak, by mógł się samoczynnie odnawiać 
i regenerować. W takim świecie przedmioty nie kończą swojego 
życia, gdy się zepsują albo zniszczą, ale mogą być odbudowane, 
wykorzystane ponownie, dostosowane do nowej roli. Łazienka to 
przestrzeń, gdzie o dziwo to myślenie łatwiej wdrożyć – kamień, 
ceramika, metal są tu wszechobecne. To surowce, którym 
można nadać drugie życie. Dlatego konsumenci będą wybierać 
te rozwiązania, którym producent jest w stanie zapewnić dalsze 
życie. W  tworzeniu rozwiązań dla gospodarki cyrkulacyjnej 
ważne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, unikanie 
chemikaliów, eliminacja odpadów czy troska o  racjonalne 
wykorzystanie surowców. Marki więc muszą nie tylko chwalić się 
zaletami produktów, ale też stać się transparentne co do tego, jak 
i gdzie dane rozwiązania powstają.

 ↑ Organiczne nawiązania w armaturze są obecne w naszych łazienkach od 
lat. Baterie Vita marki Cisal projektu Karima Rashida mogą być świetnym 
uzupełnieniem łazienkowej przestrzeni w duchu biophilic design.

 ↑ Norweskie toalety Cinderella spalają mocz i odcho-
dy w wysokiej temperaturze, pozostawiając tylko 
niewielką ilość popiołu. Powstały z myślą o domkach 
kempingowych albo przyczepach, gdzie odprowadza-
nie ścieków może być utrudnione. Dziś stosowane są 
też w domkach oraz obiektach przemysłowych albo 
medycznych. Cztery osoby korzystające z toalety przez 
tydzień wyprodukują tylko jedną filiżankę popiołu. 
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Social design okiem projektanta

Pojmowanie social designu 
w EOOS opieramy na czymś, co 
określiłbym istotnymi przesłan-
kami. To są projekty długotermi-
nowe, dotyczące np. zanieczysz-

czenia środowiska czy kwestii 
społecznych. Zajmowaliśmy się 
m.in. problemami mieszkalnymi 
uchodźców w Austrii. Aktualnie 
pracujemy nad projektem open 
source car. To auto, które będzie 
mogło być zbudowane np. przez 
lokalnych rzemieślników. Popatrz 
co robią koncerny samochodowe 
– często nas zwyczajnie oszukują. 
Chcemy pokazać, że jest alter-
natywa, że samochody możemy 
produkować lokalnie, tak jak sto 
lat temu się to działo. Myślimy 
ekonomicznie, dlatego tak waż-

na jest dla nas modułowość, 
możliwość aktualizacji pewnych 
rozwiązań. Myślę, że przy tym 
wszystkim największym proble-
mem tego projektowego, peł-
nego przepychu biznesu, jest 
kwestia praw autorskich projek-
tantów. Ale sądzę, że to kwestia 
zmiany funkcjonującego systemu 
np. na creative commons.
To nie jest temat medialny, o któ-
rym się pisze czy mówi. Jest jed-
nak pewna społeczność, która 
tym się zajmuje. Myślę, że aby 
zaistnieć potrzebuje współpra-

cy z innymi. Ona jest właśnie 
kluczem do wszystkiego. Nie 
konkurencja, ale współpraca. 
W studio projektowym pracują 
często dziesiątki ludzi – oczywi-
ście, że muszą zarabiać. Jednak 
jeśli mamy projekt subsydiowany 
przez społeczeństwo,
musimy jako projektanci oddać 
coś temu społeczeństwu. Myślę, 
że to mogłoby się szybciej zmie-
niać, np. jeśli rząd albo agencje 
kreatywne dawałyby ludziom 
pieniądze, aby osiągnęli coś 
w przestrzeni publicznej.

HARALD GRÜNDL, EOOS
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EKOODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jednym z  głównych nurtów w  takiej wizji świata jest filozofia 
odpowiedzialności za produkty „od kołyski do kołyski” („cradle to 
cradle”). Chodzi o tworzenie rzeczy w taki sposób, aby materiały 
wykorzystane do ich produkcji można było później przetworzyć 
do wykorzystania przy tworzeniu innych towarów. Ale też – 
by mogły być wykorzystywane jak najdłużej. Ekorównowaga 
oznacza dążenie do świadomości skąd się biorą rzeczy, których 
używamy i dokąd trafią, gdy nie będą nam już potrzebne.
Wszystkie te wątki mieszczą się w zakresie tego, co nazywamy 
social designem (choć tego pojęcia nie wyczerpują). Dziś to 
co służy ekologii, co zapewnia nam życiową równowagę, co 
sprzyja budowaniu harmonii człowieka z  przyrodą, jest też 
projektowaniem społecznie odpowiedzialnym. Okazuje się 
bowiem, że to jak korzystamy z naszej domowej łazienki jest też 
wyrazem odpowiedzialności za los całej planety.

 ← W projekcie tego pokoju hotelowego David Marqu-
ardt (MACH Architektur) pomieszczenia wewnętrzne 
i zewnętrzne łączy ze sobą, pozwalając ludziom być 
blisko natury – także w trakcie kąpieli. Wiele miejsc 
w Japonii ma architekturę wysokiej jakości zgodną z tą 
zasadą projektowania, którą przyjął David Marquardt. 
Wykorzystał ten pomysł w swoich projektach i stworzył 
bardzo ciepłą, naturalną i pocieszającą atmosferę, ko-
rzystając z produktów TOTO – zwraca uwagę zwłaszcza 
zakrzywiona, organiczna w formie wanna. 

 ↑ Umywalka Woodio Oy wykonana jest z innowacyjnego 
materiału na bazie drewna. Jest trwały, całkowicie wodo-
odporny i idealnie nadaje się m.in. do produkcji umywalek. 
Ponieważ materiał może być utylizowany jako odpad 
energetyczny pod koniec swojego cyklu życia, wpisuje się 
również w filozofię zrównoważonej produkcji. 
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HIGIENA+
ZASKOCZENIE: ROK 2020 STANĄŁ POD ZNAKIEM 

CZYSTOŚCI. DBANIE O SIEBIE JEST DBANIEM O 
INNYCH. DLATEGO DOCENIAMY CORAZ BARDZIEJ 

ROZWIĄZANIA, KTÓRE OFERUJĄ NAM W ŁAZIENCE 
WIĘCEJ, NIŻ PODSTAWY HIGIENY. MYDŁO I RĘCZNIK TO 

ZA MAŁO, W TAKIM RAZIE GDZIE SKRYWA SIĘ PLUS?

PARTNER TRENDU: GEBERIT

Fot. Geberit
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Okiem eksperta

MAŁGORZATA JAROSIK,  
 PRODUCT MANAGER – CERAMICS 

& FURNITURE, GEBERIT

Najbardziej widocznym łazienko-
wym trendem, który zauważamy 
jako producent technologii sani-
tarnej, jest  połączenie designu 
z funkcjonalnością. Staramy się 
być blisko użytkownika i jego 
potrzeb – łączymy funkcje i wy-

korzystujemy najnowocześniejsze 
rozwiązania. Toaleta w ostatnim 
czasie zmienia swoje oblicze, jest 
subtelna w formie, przemyślana 
i multifunkcyjna. Nie tylko dobrze 
się prezentuje, ale także – w myśl 
naszej filozofii design meets 
function – gwarantuje pełen 
komfort użytkowania. W ten trend 
wpisuje się między innymi toaleta 
myjąca Geberit AquaClean Sela. 
Ta elegancka toaleta z funkcją 
higieny intymnej pasuje do niemal 
każdej przestrzeni. Ze względu na 
ponadczasowy, minimalistyczny 
wzór i wyrazisty styl, prezentuje 
się ona jak prawdziwe dzieło 
sztuki. Wyposażona w innowacyj-
ną technologię, zapewnia delikatne 

mycie, a co za tym idzie – podnosi 
komfort użytkowania. 
Klucza do ponadczasowości 
i uniwersalizmu szukamy w pro-
stocie, szlachetnych formach 
i materiałach wysokiej jakości. 
W nowoczesnych wnętrzach 
świetnie sprawdza się ceramika 
Geberit pokryta opatentowanym 
szkliwem KeraTect®. W procesie 
wypalania w temperaturze 1250 
stopni Celsjusza, trwale stapia się 
ono z ceramiką. Idealnie gładka 
powierzchnia zapewnia nie tylko 
wysoki połysk, ale także ułatwia 
utrzymanie w czystości toalety, 
umywalki czy bidetu.
Tym, co dla nas najbardziej war-
tościowe w trendach jest ciągłe 

tworzenie nowych definicji tego, co 
może się wydawać już określo-
ne, ciągłe poszukiwanie balansu 
między estetyką a funkcją. Jednym 
z naszych najbardziej cenionych roz-
wiązań jest technologia Rimfree®, 
czyli toaleta bez wewnętrznego 
kołnierza. Co to oznacza? Przede 
wszystkim gwarancję higieny – re-
zygnacja z kołnierza to zmniejsze-
nie powierzchni, na której mogą 
namnażać się zarazki. A to z kolei 
umożliwia rezygnację z agresyw-
nych chemicznych detergentów 
i zastąpienie ich ekologicznymi 
środkami czystości. Jesteśmy więc 
przyjaźni środowisku, oszczędzamy 
czas i możemy cieszyć się nieskazi-
telnie czystą toaletą.

 ↑ Przyciski spłukujące to niewielki element wyposażenia łazienkowego, który jednak ma 
olbrzymie znaczenie dla poziomu higieny. Nowoczesna płytka Sigma80 od Geberit działa 
bezdotykowo - zamiast dwóch przycisków manualnych o różnych rozmiarach, uruchamianie 
odbywa się za pomocą dwóch linii światła LED wskazujących dwie możliwości spłukania. Aby 
zapoczątkować funkcję automatycznego spłukiwania wystarczy delikatny ruch ręką przed linią 
światła, której kolor można dobrać w zależności od nastroju. Resztą zajmuje się już serwome-
chanizm znajdujący się za przyciskiem. Bezdotykowe spłukiwanie to znaczący krok w stronę 
Higieny+, która ogranicza kontakt dłoni z powierzchniami w łazience.

 ↓ Rimfree to opatentowana technologia misek bezkołnierzowych, opracowana przez Geberit. Innowacyjny system opłukiwania miski oraz dopracowany 
w najdrobniejszym detalu kształt ceramiki sprawia, że woda nie rozbryzguje się poza ceramikę, a zarazem dokładnie obmywa jej wnętrze. Miski WC Rimfree 
w połączeniu ze stelażem podtynkowym Geberit tworzą idealną parę. Technologia Rimfree dostępna jest wielu modelach misek WC marki Koło oraz w cera-
mice spod znaku Geberit – m.in. w jednej z najciekawszych premier 2019 roku jakim jest kolekcja Acanto, czyli kompletna propozycja wyposażenia łazienek.

 ← Geberit AquaClean Sela zapewnia 
delikatne mycie i jeszcze lepsze samo-
poczucie użytkownika. Ta elegancka 
toaleta z funkcją higieny intymnej 
pasuje do wnętrza niemal każdej 
łazienki. Dodatkowe, zoptymalizowa-
ne  funkcje zapewnią jeszcze więcej 
świeżości i komfortu.
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Z aczniemy od banału: w łazience wszystko kręci się wo-
kół wody. Ale może to nie aż tak banalne i oczywiste, 
skoro dopiero teraz odkrywamy w  pełni jej znaczenie 

dla czystości, komfortu oraz konieczność oszczędzania? Kwestię 
zarządzania zasobami tutaj pominiemy – poruszamy ją chociażby 
w  trendzie Technologia Higieny. Higiena+ (albo higiena z  plu-
sem) to przede wszystkim dziesiątki drobnych innowacji, których 
nie widzimy, ale które mieć chcemy i które wprowadziły się do 
naszych łazienek. Dzięki nim – jak słusznie zauważa Marta Bo-
rowska w komentarzu podsumowującym ten trend – czujemy 
się bezpieczniejsi, czyści, bardziej zrelaksowani oraz wypoczęci. 
Także dlatego, że mamy mniej sprzątania.

KTO SIĘ BOI TOALETY?
Odkąd standardem stało się łączenie toalety z  łazienką w  jednym 
pomieszczeniu (a przecież nie zawsze tak było – przez wieki miej-
sca związane z czystością oraz defekacją były od siebie rozdzielone, 
właśnie ze względów higienicznych) to właśnie strefa z miską WC 
jest przestrzenią, której poświęcamy szczególną uwagę. Zmienia się 

 ↑ Toaleta Dakota od Excellent posiada cechy bidetu, które można obsłużyć w bardzo 
intuicyjny i prosty sposób. Za pomocą panelu sterowania użytkownik jest w sta-
nie zmienić temperaturę wody, siłę natrysku oraz położenie dyszy. Toaleta posiada 
funkcję mycia damskiego lub tylnego, które można włączyć i wyłączyć w każdej chwili. 
Dwufunkcyjna dysza myjąca posiada wymienną końcówkę wykonaną z tworzywa 
ABS. Poza tym, urządzenie wyposażone jest w deskę z mechanizmem wolnego 
opadania oraz tryb nocny, czyli podświetlenie LED. W ofercie znajdują się dwa modele 
toalety Dakota: w kształcie litery D lub o bardziej wyrazistych krawędziach wpisanych 
w kształt prostokąta. Obie posiadają bezrantowy system spłukiwania CLEAN-ME.

 ↑ Ceramika z serii XL marki Azzurra to przede wszystkim 
wyższa i większa miska, która ma zagwarantować wy-
godniejsze korzystanie z toalety, przy czym nie zajmuje 
dużo więcej miejsca na podłodze.
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nasz pogląd na to jaki sposób dbania o higienę w tej części łazienki 
jest najlepszy. Już rzadziej papier, a częściej to właśnie woda staje się 
podstawowym środkiem czystości – popularyzacja toalet czy (tro-
chę tańszych) desek myjących pokazały, że higiena+ to inny wymiar 
czystości i  komfortu. Inteligentny, dobrze zaprojektowany, często 
też zautomatyzowany. Toalety myjące dziś rozpoznają użytkownika, 
same podnoszą deskę, przeprowadzają wstępne mikrospłukiwania 
by zanieczyszczenia się nie osadzały, dbają o odciąganie zapachów 
i przede wszystkim – myją użytkownika. Ta ostatnia czynność w za-
sadzie mogłaby wystarczyć, bo znacznie ogranicza kontakt z zaraz-
kami i winduje standardy higieny na znacznie wyższy poziom niż 
dotąd. Na przeszkodzie do upowszechnienia toalet myjących w ła-
zienkach stoją ciągle ceny takich urządzeń – jednak te powoli maleją. 
Rośnie też świadomość użytkowników, więc obie linie wykresu mu-
szą się spotkać w połowie. 
Całkowitej demokratyzacji za to uległy już toalety pozbawione 
wewnętrznego kołnierza. Ma je każdy, albo mieć za chwilę bę-
dzie. Coraz trudniej znaleźć w sprzedaży miski WC z wewnętrz-
nym wywinięciem – i nie ma co się dziwić: kto czyścił ceramikę, 
wie jak problematyczne są te zakamarki. Miski bezkołnierzowe 
są czystsze, wygodniejsze w użytkowaniu i po prostu ładniejsze. 
Wydaje się, że trend higiena+ w  obszarze toalet będzie teraz 
szedł właśnie w  tę stronę: szeroko rozumianej estetyki. Nowe 
miski WC mogą być dziś np. matowe, a jednocześnie dzięki spe-
cjalnym powłokom nie zbierają zanieczyszczeń. To samo tyczy się 
komfortu korzystania z  łazienek – systemy odciągania nieprzy-
jemnych zapachów wymagają zwykle ścisłej integracji miski WC 
ze stelażem, ale stają się coraz bardziej pożądanym elementem.

 ↑ Wykończenie szkła w kabinach marki Duscholux to 
CareTec Pro – ubiegłoroczna nowość.  Aby utrzymać 
w czystości tę nową szklaną powierzchnię wystar-
czy raz w tygodniu przetrzeć kabinę prysznicową 
ściereczką z mikrofibry - nie są wymagane żadne 
środki czyszczące. 

 ↓ Brodzik z linii Infinito firmy Cielo w wykończe-
niu z piaskowca z ekskluzywnej linii kolorów 
Terre di Cielo w wersji antypoślizgowej. Faktura 
brodzika zapewnia komfort i bezpieczeństwo 
pod prysznicem. Brodzik ma zaledwie 3 cm 
grubości i może być personalizowany. Jest pla-
moodporny i niepodatny na działanie kwasów 
dzięki zastosowaniu specjalnych szkliw.

 ↓ Higiena+ wyróżnia się także dbaniem o taki element 
jak łazienkowe tekstylia. Elektryczny podgrzewacz 
Towel Box firmy Deltacalor to projekt Petera Jamie-
sona, który umożliwia szybsze osuszenie, ogrzanie 
oraz rozprostowanie ręczników.
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CO Z TYM DOTYKANIEM?
Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 uświadomiła nam, jak wiele 
śladów zostawiamy za sobą oraz ile zarazków zbieramy w trakcie 
normalnego kontaktu z  ludźmi czy przedmiotami. Nasze obco-
wanie ze światem, aby było bezpieczne, musi być też uważne. 
Tego samego bezpieczeństwa szukamy w  łazience. Trend hi-
giena+ podpowiada nam, że rosnąć będzie znaczenie rozwiązań 
zbliżeniowych. Znamy je już z obiektów użyteczności publicznej – 
spłuczki na podczerwień, wypływ wody w baterii uruchamiający 
się po zbliżeniu dłoni mamy już w galeriach handlowych, biurach, 
restauracjach. Teraz poznamy je w domu. W przypadku integracji 
z rozwiązaniami smart-home otwierają się wręcz nieograniczone 
możliwości sterowania głosowego albo personalizacji wynikają-
cej wręcz z samego wykrycia obecności konkretnego użytkow-
nika. To jednak pieśń przyszłości i  wcale nie wiadomo, czy po-
trzebna. Rozwiązania bezdotykowe, ale nie z kategorii smart, są 
tańsze i już dostępne.
Wydaje się, że największy potencjał tkwi dziś w rozwoju mate-
riałów. Szkło w kabinie prysznicowej, surowce wykorzystywane 
do produkcji wanien oraz umywalek, czy nawet płytki ceramiczne 
wykonywane są z materiałów, które ograniczają namnażanie się 
zarazków. Ale przede wszystkim: ograniczają gromadzenie się 
zabrudzeń. Łazienka w  duchu higieny+ to taka, która utrudnia 
brudzenie się oraz rozwój niepożądanych gości.
Co ciekawe – wcale nie oznacza to, że musi być gładka i wypole-
rowana. Popularność matowego wykończenia (nie tylko czarnego 
matu) idzie dziś w parze z parametrami materiałów, które nadal 
umożliwiają łatwe utrzymanie wysokiego poziomu czystości. Ma-
towa miska WC nie jest wcale dziś tak koszmarnym pomysłem.

 ← Life to zintegrowany 
system marki Makro 
składający się z brodzika, 
ściany technicznej i 
przezroczystej kabiny 
prysznicowej. Dzięki 
obrotowej platformie 
w brodziku użytkow-
nik może obracać się 
z użyciem bocznych 
uchwytów siedząc na 
stołku. Tacę obrotową 
można też zablokować. 
Suszarka do ciała zinte-
growana jest z częścią 
techniczną schowaną 
za specjalną ścianką. 
Pozwala użytkownikowi 
wysuszyć się oraz ogrzać 
bez użycia ręcznika. 
Przestrzeń zawiera też 
lustro. Projekt: Giulio 
Gianturco.

 → Kolekcja Oblon włoskiej 
marki Novello to wypo-
sażenie łazienek inspiro-
wane japońską kulturą. 
Jednym z ciekawszych 
elementów jest mobilna 
„toaletka” z lustrem, 
szafką albo półką, 
wieszakiem i podpórką. 
Dzięki temu zabiegi 
higieniczne można prze-
prowadzać w dowolnej 
części domu. Projekt: 
Stefano Cavazzana.

 ← Kolekcja akcesoriów My 
Love marki Inda to np. 
szczotka do miski WC 
w której część zewnętrzna, 
uchwyt i pokrywa wyko-
nane są z chromowanego 
mosiądzu, zaś wkładka 
ochronna z tworzywa poli-
propylenowego. Stożkowa 
samocentrująca pokrywa 
z tworzywa ABS z obróbką 
antybakteryjną zapewnia 
komfort użytkowania 
i gwarantuje, że zanie-
czyszczenia ze szczotki nie 
będą się wylewać poza 
wewnętrzny zbiornik. 
Szczotka jest wymienna.
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To zaskakujące jak łazienkowa 
innowacyjność jest zmianą natu-
ralną i cichą. O ile w salonie czy 
kuchni nowoczesne rozwiązania 
często objawiają się milionami 

diod, wyrazistością form czy au-
tomatyzmem w postaci odku-
rzacza kręcącego się nam pod 
nogami i robiącego za nas masę 
rzeczy, to w łazience rewolucje 
przebiegają czasem niezauważal-
ne. Może to dlatego, że tutaj dba-
my o zdrowie i nasze samopo-
czucie, więc walka o lepsze jutro 
rozgrywa się na poziomie mikro 
– zarazków, które musimy poko-
nać, zabrudzeń, które gromadzą 
się w drobnych szczelinach lata-
mi i są niezauważalne, wresz-
cie skóry – cienkiej warstwy nas, 

o którą się troszczymy i którą 
łatwo naruszyć. Łazienka to deli-
katność i wszelka zmiana musi tę 
kruchość uwzględniać. Higiena+ 
wymaga zrozumienia granic na-
szego bezpieczeństwa. W łazience 
nie możemy od razu wyprowa-
dzić największych dział do walki 
– nowe pomysły trzeba oswajać, 
pozwolić klientom nauczyć się 
z nimi obcować, wdrażać swoje 
idee z rozwagą. Pierwszy przy-
kład z brzegu – toalety myjące 
jeszcze parę lat temu w Polsce 
wydawały się być czymś ekstra-

waganckim, ciekawostką co naj-
wyżej. Dziś coraz bardziej przeko-
nujemy się, że higiena z użyciem 
wody, a nie papieru jest lepsza dla 
ciała. Bo tak naprawdę projektu-
jąc łazienki i wybierając produkty 
do niej, projektujemy bezpieczeń-
stwo. Wybór ceramiki, armatury 
czy dodatków to nie jest wyłącz-
nie wybór estetyczny. W łazien-
ce tak blisko jak nigdzie indziej ob-
cujemy z przedmiotami. Dlatego 
gdy mówimy o higienie w łazience, 
to mówimy o higienie+, gdzie tym 
plusem jest bezpieczeństwo.

MARTA BOROWSKA, 
DZIENNIKARKA DESIGN/BIZNES
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Co jest plusem?

MIEJSCE PRYWATNE
Łazienkowa przestrzeń, gdy już stała się wygodna i  w  miarę 
przestronna, a także całkiem dobrze zaprojektowana, teraz musi 
nabyć nowe role. Wielu z nas odkryło to w ostatnich tygodniach, 
gdy okazało się, że to pokój kąpielowy jest często jedyną prze-
strzenią w  domu, w  której mamy trochę czasu i  miejsca tylko 
dla siebie. Celebracja siebie, możliwość skupienia się nad swoimi 
potrzebami i ciałem – to stało się cenniejsze niż kiedykolwiek. Ła-
zienka – i ta lepiej zaprojektowana, i ta gorzej – ujawniła swój po-
tencjał relaksacyjny. Higiena+ zapewnia, że w  łazience czystość 
ciała i troska o umysł idą w parze.

 ↑ Łazienka w duchu wellness od Moma Design i Dimasi 
Bathroom. Zwraca uwagę delikatne podświetlenie szafek, 
które ma nie tylko charakter dekoracyjny. Subtelne 
oświetlenie – w meblach, w przycisku spłukującym, pod 
lustrem – pełni w nocy rolę oświetlenia orientacyjnego, 
które umożliwia korzystanie z łazienki bez wybudzania 
jakie powoduje ostre, mocne oświetlenie.

 ← Elektroniczne baterie umywalkowe Geberit Piave zapewniają 
możliwość wyjątkowo higienicznego mycia rąk – wypływ wody 
jest otwierany i zamykany bezdotykowo. System dostępny jest 
jako bateria ścienna lub stojąca. Starannie zaprojektowany korpus 
baterii wykonano z chromowanego mosiądzu. Co ciekawe: woda 
płynie przez wzmocniony wąż z tworzywa sztucznego prowadzący 
od jednostki funkcjonalnej w skrzynce funkcyjnej do regulatora 
strumienia na wylewce baterii. Takie rozwiązanie gwarantuje 
jakość wody pitnej. Piave oferuje trzy możliwości zasilania: pod-
łączenie do sieci elektrycznej, baterie oraz zasilanie generatorowe 
wykorzystujące przepływ wody podczas użytkowania baterii. 
Ostatnie z wymienionych rozwiązań nie powoduje dodatkowych 
kosztów związanych z poborem energii sieciowej lub wymiany 
baterii zasilających. Projekt: Christoph Behling Design.
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PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA NIE JEST NICZYM NOWYM W ŁAZIENCE. NALEŻY 
JEDNAK DO JEDNYCH Z BARDZIEJ TRWAŁYCH TRENDÓW, KTÓRE WCIĄŻ 

ZNAJDUJĄ DLA SIEBIE NOWE POLE ZASTOSOWANIA. KREUJE NIE 
TYLKO ORYGINALNE FORMY PRODUKTÓW ZGODNE Z POTRZEBAMI 

INDYWIDUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW, ALE TAKŻE – A DZIŚ MOŻE PRZEDE 
WSZYSTKIM – NOWE FUNKCJE ZGODNE Z ICH PREFERENCJAMI.

Fot. Hansgrohe

PARTNER TRENDU: HANSGROHE
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Personalizacja łazienki zyskuje na znaczeniu

JOANNA TAMULSKA,  
MARKETING MANAGER  
HANSGROHE POLSKA

Personalizacja z roku na rok zy-
skuje na znaczeniu. Nasi klienci nie 
są już zainteresowani wyłącznie 
standardowymi rozwiązaniami. 
Zależy im na propozycjach, które 
w najwyższym stopniu będą od-
powiedzią na ich indywidualne po-
trzeby i wymagania. Personaliza-
cja z jednej strony oznacza zatem 
oryginalność, z drugiej – wygodę. 
I to według nas jest kluczem 
do uzyskania pełnej satysfakcji. 
Dlatego klientom proponujemy 

rozwiązania, które pozwolą na 
jej uzyskanie, a przy okazji będą 
gwarancją bezproblemowego 
i pewnego użytkowania produktów 
hansgrohe. Wybrane kolekcje ar-
matury z naszego portfolio oferu-
jemy w pięciu nowych wariantach 
powierzchni FinishPlus. Każda jest 
wyjątkowa i pozwoli na stworze-
nie niepowtarzalnej przestrzeni 
łazienkowej. Nowe wykończenia 
powierzchni można wykorzystać 
przy projektowaniu wszyst-
kich niezbędnych w łazience 
komponentów armatury – baterii, 
głowic prysznicowych, czy nawet 
zaworów kątowych. W trend 
personalizacji wpisują się również 
proponowane przez hansgrohe 
rozwiązania z zakresu prysznica, 
jak linia Rainfinity. Pozwala ona na 
stworzenie łazienki, która stanie 
się osobistą przestrzenią dobrego 
samopoczucia i pełnego relaksu. 

 ← Rainfinity to nowa linia prysznicowa 
marki hansgrohe. Stworzona dla 
wymagających miłośników wzornictwa 
i kultury wellness. Dzięki wyjątkowym 
rodzajom strumieni, takim jak mikrode-
likatny i ultracichy strumień Powder-
Rain, codzienna kąpiel pod prysznicem 
stanie się wyjątkowym doznaniem. 
Dzięki nowoczesnej kolorystyce po-
wierzchni i tarczy strumieniowej z sub-
telną strukturą, duże głowice i główki 
prysznicowe wnoszą więcej mieszkal-
nego charakteru do łazienki. Matowa 
biel pryszniców stoi w kontraście do 
grafitowych tarcz strumieniowych.

 ↑ Metaliczne odcienie i matowe kolory marki hansgrohe wnoszą 
osobistą estetykę do stref umywalki, wanny i prysznica. Popular-
na linia baterii Metropol marki hansgrohe dostępna jest teraz 
w pięciu nowych wariantach powierzchni dedykowanych miło-
śnikom trendów. Matowe modne kolory Matt Black i Matt White 
zachwycą miłośników nowoczesnej architektury. Szlachetne 
metaliczne kolory, Polished Gold, Brushed Black i Brushed Bronze 
łączą natomiast elegancję i nowoczesność.
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 ↑ Kreowanie przestrzeni, która nadąża za marzeniami Twojego klienta? Pomyśl o sprawnym i intuicyjnym programie do projektowania wnętrz, z którym 
szybko będziesz mógł dokonać zmian oraz przygotować fotorealistyczną prezentację stworzonego wnętrza. Programy CAD Decor PRO 3.1 i CAD 
Decor 3.1 stworzone przez firmę CAD Projekt K&A, to kompleksowe narzędzie do projektowania, wizualizacji i wyceny wnętrz. Najnowsze wersje 
programu zapewniają kosmiczną wręcz jakość i prędkość renderingu oraz rozwiniętą dokumentację, lepiej przystosowaną do większych projektów. 

Z wykło się mawiać, że świat jest globalną wioską. 
Wszystko w  zasadzie jest blisko. Dzięki Netflixowi 
oglądamy te same seriale, a  w  sieciówkach kupujemy 

ubrania z tych samych kolekcji. Ma to oczywiście wiele cech po-
zytywnych, ale niektórym może być tu trochę ciasno. Nie dziwi 
zatem potrzeba wyróżnienia się, a przy okazji budowania wokół 
siebie przestrzeni takiej, na którą będziemy mieć w jak najwięk-
szym stopniu wpływ. Przestrzeni, której nie dostaniemy podanej 
na przysłowiowym talerzu. 

WSZYSTKIM WEDŁUG POTRZEB
Personalizację w  obrębie łazienki odczytywać trzeba dokładnie 
zgodnie z  jej znaczeniem. Oznacza przestrzeń jak najdokładniej 
dopasowaną do potrzeb swoich użytkowników i  oddającą ich 
cechy, styl życia. Dlatego producenci bardzo dbają o  to, by ich 
oferta miała wartość dodaną – oprócz regularnych linii propo-
nują opcje, które pozwalają na indywidualne zgranie ich pro-
duktów z oczekiwaniami klientów. Chyba najszersza propozycja 
tego typu dotyczy armatury i  tworzenia oryginalnych kolorów 
jej powierzchni. Nie jest to prosta sprawa, bo uzyskanie trwa-
łego wybarwienia innego niż chrom jest procesem długotrwa-
łym i kosztownym. Ale widać w rezultacie opłacalnym, bo wiele 
marek proponuje takie rozwiązania. Armatura w czerwieni, żół-
tym, granacie, różowym złocie czy szczotkowanym brązie jest 

ŁAZIENKI 2020
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 ← Modułowe meble Fjord marki Noorth. Sche-
mat pokazuje z jakich elementów i w jakim 
wykończeniu możemy budować spersonalizo-
wane zestawy. Projekt: Giuseppe Bavuso.

dziś opcją dostępną na wyciągnięcie ręki. Łatwiejszym od strony 
produkcyjnej, ale równie efektownym rozwiązaniem może być 
personalizacja baterii poprzez wybór zróżnicowanych uchwytów 
sterujących. Na przykład włoska marka Fantini oferuje armaturę 
Nice zaprojektowaną przez Matteo Thuna i Antonio Rodrigueza, 
która posiada wielobarwne szklane uchwyty. W  zasadzie każ-
dy z nich jest inny. Do palety zindywidualizowanych rozwiązań 
można dołożyć jeszcze szklane kabiny prysznicowe, na których 
wygrawerować można chociażby podobiznę ulubionego aktora…

WSZECHSTRONNA MODUŁOWOŚĆ
Ta cecha wytwórczości człowieka jest dziś jedną z bardziej pożąda-
nych w wielu aspektach. Pozwala tworzyć szybciej, taniej i – wła-
śnie – zgodnie z potrzebami grup, dla których jest przeznaczona. 
W łazience modułowe meble proponowane są już od lat. Ich po-
czątki wiązały się głównie z mobilnymi kubikami, które dowolnie 
można było układać i przesuwać. Dziś to bardziej zaawansowane 
opcje, które pozwalają na zestawianie ze sobą szafek ze zróżni-
cowanych materiałów, wyposażonych w różne funkcje czy dobór 
do nich zindywidualizowanych opcji blatów.  Personalizacja jest 
główną ideą ich powstania. Kolejną jest z  pewnością możliwość 
skorzystania dzięki modułowości z tych samych mebli w przypad-
ku zmiany miejsca zamieszkania. Jest to zgodne zarówno z filozofią 
zmniejszenia poziomu konsumpcji, jak i less waste. 

 ↑ Stelaż EcoPlus firmy Viega z płynną regulacją wysokości 
zawieszenia miski WC. Pozwala na bezproblemowe korzystanie 
z toalety użytkownikom w różnym wieku.
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WIELU UŻYTKOWNIKÓW – JEDNO URZĄDZENIE
Personalizacja ma jeszcze jeden wymiar. Wiąże się on bezpośred-
nio z wykorzystaniem technologii oraz przekonaniem o tym, że 
pomimo użytkowania danego urządzenia przez wiele osób każdy 
może korzystać z niego w preferowany sposób. Tak używa się np. 
zaawansowane rozwiązania prysznicowe. Te potrafią już zapa-
miętywać wybrane ustawienia konkretnego użytkownika i przy-
gotować kąpiel dokładnie taką, jakiej potrzebuje – z odpowied-
nim scenariuszem natrysku i gry świateł czy zapachu. Podobnie 
działają coraz popularniejsze toalety myjące. One także potrafią 
zapamiętać preferowane przez użytkownika ustawienia np. 
temperatury wody czy rodzaju strumienia myjącego i zaserwo-
wać mu pielęgnację tylko w wybranym zakresie. Rozwiązaniem, 
które idealnie wpisuje się w  realizację indywidualnych potrzeb 
użytkowników są stelaże podtynkowe do WC lub umywalek 
pozwalające na regulację wysokości zawieszenia tych urządzeń. 
Dzięki temu bezproblemowo skorzystać mogą z nich np. dzieci, 
jak i osoby dorosłe. 
Personalizacja ma w sobie to coś, co pozwala nam mieć poczucie 
współtworzenia danego przedmiotu czy wnętrza. Dzięki temu 
bardziej się do niego przywiązujemy, a  tym samym obdarzamy 
większym szacunkiem. I oto chyba chodzi – przecież rzeczy także 
kreują wartości.

 ↑ Udany sposób na indywidualizację łazienkowego wnętrza, 
czyli tapeta. Na zdjęciu model Madame marki Arblu.

 ↑ Nowość marki Ex.T – tapeta Nouveau przeznaczona 
do łazienki. Projekt: Bernhardt & Vella.

 ↑ Modułowe, niezwykle lekkie 
w formie meble Frame marki Ex.T. 
Projekt: Norm Architects
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W praktyce

JOANNA ZABŁOCKA,   
STUDIO PROJEKTOWANIA 

WNĘTRZ

Łazienka to wyjątkowa przestrzeń 
w domu, która prócz praktycznej 
roli higienicznej, powinna również 
zapewniać intymności i skłaniać 
do relaksu. Jest to bowiem miej-
sce, w którym rozpoczynamy 
i kończymy każdy dzień, a więc 
i pośrednio odpowiada za nasz 
nastrój. Projektując przestrzeń 
łazienkową bardzo skupiam się 
na poznaniu przyszłych właści-
cieli, ich charakteru, nawyków 
i upodobań. Niejednokrotnie są to 
bardzo intymne rozmowy, jednak 

zaufanie jest tutaj niezbędnym 
punktem udanej współpracy i nie 
możemy ominąć pewnych etapów 
bądź przejść do porządku nad ich 
brakiem. W innym razie istnie-
je ryzyko, że projekt ostatecznie 
nie spełni wymagań inwestorów. 
Zawsze dążę do tego, aby każda 
projektowana przeze mnie łazien-
ka miała choćby detal w formie 
spersonalizowanej. Nie raz wyma-
ga to czasu, ale zwykle udaje mi 
się przekonać klientów do takich 
dedykowanych im rozwiązań. 

Ogromnym potencjałem, jeżeli 
chodzi o spersonalizowane de-
koracje łazienkowe, są tapety, 
fototapety bądź naścienne gra-
fiki. Obecnie na rynku mamy do-
stępny szeroki wachlarz tego 
typu produktów dedykowanych 
wymagającym i ceniącym orygi-
nalność klientom. We wnętrzach 
kąpielowych i narażonych na wil-
goć możemy wybierać wśród 
wodoodpornych rozwiązań, np. 
Wall & Deco Wet system, Glamo-
ra Glamfusion. Bogate wzornic-

two zapewnia dopasowanie do 
każdego wnętrza, a dodatkowo 
istnieją możliwości wykonania 
własnych wzorów w formie ta-
pety bądź grafiki – co daje wręcz 
nieograniczone możliwości! Jeżeli 
obawiamy się rozwiązań wielko-
wymiarowych, takich jak sper-
sonalizowane ściany, zawsze 
pozostają detale, które kolorem, 
kształtem bądź wzorem są nam 
bliskie i sprawią, że każdy dzień 
rozpoczniemy i zakończymy 
w miłym nastroju.

51

 → Oryginalna forma 
i oryginalny kolor 
– suszarka do 
ręczników Scaletta 
marki Tubes. 
To rozwiązanie, 
które może nam 
towarzyszyć przez 
lata, niezależnie od 
miejsca zamieszka-
nia. Projekt: Elisa 
Giovannoni.
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TECHNOLOGIA 

HIGIENY
PRZED TECHNOLOGIĄ NIE UCIEKNIEMY. 
NAWET W ŁAZIENCE. PYTANIE BRZMI 

ZATEM: CZY CHCEMY UCIEC?

PARTNER TRENDU: LAUFEN

Fot. Laufen

ŁAZIENKI 2020
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E lektronika coraz śmielej wkracza do łazienek. O  ile 
w kuchni czy salonie zadomowiła się całkiem dobrze, to 
w przestrzeni kąpielowej byliśmy dotąd dość sceptycz-

ni wobec niej. To się jednak zmienia, co dla projektanta wnętrz 
otwiera całkiem nowe możliwości.

TO JUŻ SIĘ DZIEJE
Michael Sieger z niemieckiej pracowni sieger design przewiduje, 
że większe zaangażowanie elektroniki w  łazienkową przestrzeń 
to kwestia 5-10 lat. W minionym roku jego biuro razem z Dura-
vitem zaproponowało kolekcję Viu, w  ramach której lustra czy 
baterie wzbogacono o  komponent elektroniczny. Służy to co 
prawda poprawie wygody użytkowania (pokrętło kontroli wy-
pływu wody podświetla się, gdy uruchamiamy wylewkę, a ko-
lor zmienia się, gdy regulujemy temperaturę) i  stanowi raczej 
element dekoracyjny, niż służący zwiększeniu kontroli. Ale ta 
droga wskazała wyraźny trend w zakresie integracji elementów 
technologicznych w armaturze – w tym nurcie znajdziemy także 
armaturę Steinberg z kolekcji iFLOW oraz baterię 3.6 Elettroni-
co marki Treemme. Tą ostatnią można połączyć z inteligentnymi 
asystentami cyfrowymi, takimi jak Alexa. Technologiczne propo-
zycje w duchu high-tech do łazienkowych wnętrz wracają, tylko 
są bardziej zakamuflowane. Przez co łatwiej przyswajalne. Dzięki 
płynnemu łączeniu elektroniki, która nie jest często widoczna na 
pierwszy rzut oka, i  tradycyjnych materiałów nowoczesne pro-
dukty mają szansę podbić nasze łazienki i serca. 

 ← Toaleta myjąca Cleanet Riva marki Laufen zapro-
jektowana przez Petera Wirza to minimali-
styczny wygląd skrywający nowoczesne 
rozwiązania techniczne oraz intuicyjną 
obsługę. Myje, suszy, dopasowuje 
się do potrzeb swoich użytkow-
ników. Wśród proponowanych 
funkcji posiada strumień, który 
w trybie natrysku intensywnego 
posiada przepływ na poziomie 
5,6 l/min, delikatny natrysk dla 
kobiet, oświetlenie LED z funkcją 
sygnalizacji czy wspomnianą 
możliwość ustawienia programo-
walnych profili użytkownika. Cleanet 
Riva można obsługiwać na dwa sposo-
by. Podczas codziennego użytkowania za 
pomocą pokrętła ze stali nierdzewnej, a w razie 
potrzeby – pilotem z ekranem dotykowym.

 ↑ Uniwersalna, minimalistyczna bryła toalety Cleanet Navia Laufen 
pasuje do każdego wnętrza. Ponadczasowa estetyka i wysokiej jakości 
wzornictwo przekładają się na lepszą jakość życia i rewolucyjny poziom 
higieny poprzez mycie czystą wodą. Dysza natryskowa Cleanet Navia 
zapewnia poczucie higieny i czystości: jest dokładnie płukana przed i po 
użyciu, a gdy nie jest używana, chowa się za osłoną dyszy w misce wc. 
Gwarantuje to doskonałą higienę nawet przy częstym użytkowaniu. 
W razie potrzeby zarówno dyszę, jak i osłonę można łatwo wyczyścić 
lub wymienić. Projekt: Peter Wirz
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CAŁY SYSTEM
To, czy technologia zda egzamin w łazienkach zależy głównie od 
producentów, a  w  drugiej kolejności od projektantów. Smart-
-łazienka jest zbyt zaawansowanym zagadnieniem, by interak-
cję urządzeń w ramach IoT (internetu rzeczy) mogli projektować 
wyłącznie architekci. Jak wygląda sytuacja na rynku produktów? 
Z  jednej strony otrzymujemy całościowe systemy, z  drugiej – 
pojedyncze produkty. I  te drugie, jako potencjalnie najbardziej 
dostępne i  rozpowszechnione, stanowią wyzwanie. Wzajem-
na komunikacja i  współdziałanie produktów było prostsze, gdy 
wszystkim zawiadywał ręcznie człowiek. Gdy do gry wchodzą 
aplikacje, mogą pojawić się problemy z  kompatybilnością oraz 
konfliktami na poziomie komunikacji bezprzewodowej. W reali-
zacji wnętrz będzie więc wzrastał udział technologów i specjali-
stów od elektroniki. Dla wykonawców zaś pojawia się koniecz-
ność uwzględnienia dodatkowych instalacji kablowych. Mimo 
postępu technologii, domy inteligentne oparte na przewodach, 
a nie połączeniu wi-fi, są nadal bardziej niezawodne.
Technologie są też nastawione coraz bardziej na poszanowanie 
naszej prywatności. Nie słychać już za bardzo o  pomysłach na 
inteligentne lustra z kamerkami czy wbudowanymi, dużymi wy-
świetlaczami. Producenci zrozumieli, że w strefie intymności nie 
chcemy monitoringu ani nadmiaru bodźców. Rozwiązania elek-
troniczne mają w łazience sens, jeśli bezpośrednio wpływają na 
komfort i jakość higieny. 

Rewolucja  higieny

JOANNA DEC-GALUK,  
DYREKTOR MARKETINGU 

W ROCA POLSKA

Uznana marka Laufen myśląc 
o innowacjach zawsze uwzględ-
nia tak ważny dla użytkowników 
aspekt higieny. Od lat pracuje 
nad nowymi materiałami,  
technologiami i rozwiązania-
mi, które są łatwo dostępne 
i użytkowe.

Można stwierdzić, że obecnie 
przeżywamy rewolucję higieny, 
czego dowodem jest dynamicznie 
rozwijające się zainteresowanie 
toaletą myjącą. Jako producent 
jesteśmy przekonani o powo-
dzeniu tego projektu. Dlaczego? 
Ponieważ nie ma nic bardziej 
higienicznego od wody i nic jej nie 
zastąpi! Ponadto, jeśli dostęp do 
funkcji jest komfortowy i łatwy, 
to wierzę, że nowy zwyczaj 
higieniczny wkrótce stanie się 
rutyną naszego dnia. Wystarczy 
raz spróbować.
Przykładem jest jedna z dwóch 
propozycji, którą oferuje Laufen - 
inteligentna toaleta Cleanet Riva. 
Klienci doceniają jej minimali-
styczny wygląd skrywający 

najnowocześniejsze rozwiązania 
techniczne oraz intuicyjną, 
wyznaczającą nowe standardy 
obsługę. Jak mówi sam projektant 
toalety, Peter Wirz: „Powstaniu 
toalety Cleanet Riva przyświecała 
wizja maksymalnej prostoty, 
która jest priorytetem w naszych 
projektach. Konsumenci wybierają 
prostotę i rozwiązania skrywające 
elektronikę. Dlatego postanowi-
liśmy zaprojektować model Riva 
tak, by był elegancki i przypomi-
nał klasyczną miskę WC”.
Riva jest dokładnie przemyślana 
i oferuje szereg funkcji, które 
zapewniają bardzo wysoki po-
ziom higieny samego urządzenia. 
Toaleta posiada zaawansowane 
funkcje oczyszczania termicz-

nego instalacji wewnętrznych 
toalety (jedyne takie rozwiązanie 
na polskim rynku) oraz zintegro-
wany system jej odkamieniania. 
Sama miska WC, wykonana jest 
w technologii Rimless (czyli bez-
kołnierzowa miska wc) i pokryta 
jest powłoką Laufen Clean Coat 
zapobiegającą osadzaniu się bru-
du na ceramice. Przy utrzymaniu 
toalety w czystości pomagają 
również udogodnienia, takie jak 
łatwo wypinana wolnoopadająca 
deska wykonana z Duroplastu, 
czy też system opłukiwania 
dyszy przed i po każdym użyciu. 
Te wszystkie cechy są gwarancją 
niezawodności wewnętrznych 
elementów transportujących 
wodę oraz całego urządzenia.

 ← U by Moen – to jak mówi jej producent – cyfrowa kabina 
prysznicowa oparta na wi-fi / chmurze. Oferuje trzy opcje 
sterowania: głosowo, poprzez aplikację na smartfonie (Amazon 
Alexa, Apple Homekit, Google Assistant) i panel sterujący pod 
prysznicem. Aplikacja na smartfona umożliwia użytkownikom 
tworzenie do 12 spersonalizowanych ustawień.

 ↓ Lustro Adore marki Phillips to lampa w lustrze, którą możemy 
kontrolować przełącznikiem. A dzięki komunikacji ze smartfo-
nem oferuje opcję „smart lighting system”, czyli oświetleniową 
automatykę i włączenie takiego lustra do współdziałania 
z innymi elementami systemu. 
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MY SIĘ TECHNOLOGII NIE BOIMY
Elektronika najmocniej wkroczyła w  łazience w  obszar toalet. 
Były już nawet pomysły na miski W.C. które mogą przeprowadzać 
prostą analizę moczu – na razie jednak prace nad tym konceptem 
zawieszono. Za to toalety i deski myjące (wymyślone w Europie, 
spopularyzowane w Azji) powoli oswajamy. Dzięki podłączeniu do 
prądu i bezprzewodowemu sterowaniu oferują dziś zaawansowa-
ne funkcje higieniczne. W rozwoju tego typu produktów przoduje 
Geberit oraz Roca (i należąca do tej firmy marka Laufen), które ofe-
rują zarówno deski myjące jak i całościowe toalety. 
Także oświetlenie łazienek to dziś coraz bardziej zaawansowane 
systemy, które pozwalają budować skomplikowane i dynamiczne 
sceny oraz przestrzenie. Coraz odważniej sięgamy po rozwiąza-
nia stosowane np. w biurach czy obiektach użyteczności publicz-
nej. Integrujemy to z technologiami, tak by światło interaktywnie 
reagowało na nasze potrzeby i nastrój. Precyzyjna kontrola nad 
nim, o  ile jest dobrze zaprojektowana, pozwala też oszczędzać 
energię, gdyż zapewnia optymalne warunki oświetlenia. Kolej-
nym obszarem jest strefa prysznica – programy kąpieli połączone 
z chromoterapią oraz np. systemami hydromasażu aż proszą się 
o inteligentne sterowanie. Najpełniejszy system pokazała dotąd 
marka Hansgrohe. 

 ↓ Pralki, odpływy umywalkowe czy wannowe, instalacja c.o. – we 
wszystkich tych miejscach może dojść do przecieków wody. By 
zminimalizować ich skutki, ważna jest jak najwcześniejsza reakcja 
na zagrożenie. Czujnik Fibaro Flood Sensor to urządzenie, które 
należy umieścić w okolicy potencjalnie narażonej na przeciek. Gdy 
dojdzie do sytuacji awaryjnej, czujnik wyśle użytkownikowi odpo-
wiedni komunikat na smartfon czy tablet.

 ↑ Kohler Konnect to bardzo zaawansowany system, który umożliwia 
sterowanie toaletą, wanną, armaturą, prysznicem, lustrami, 
a nawet baterią kuchenną z poziomu jednej aplikacji (i asystenta 
głosowego).
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NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA 
Technologia w  łazience działa w  służbie zarówno higieny jak 
i bezpieczeństwa. Systemy wykrywania przecieków czy kontroli 
przepływu wody pozwalają dziś szybko poinformować właścicie-
la, że w domu doszło do awarii. Nawet jeśli jest daleko, nie czeka 
go niemiła niespodzianka. W razie problemu za pomocą smartfo-
na może zamknąć dopływ wody w mieszkaniu. To w sytuacjach 
awaryjnych. Na co dzień, bardziej zaawansowane systemy mo-
nitorują poziom zużycia wody i mogą pomóc w optymalizacji co-
dziennych zwyczajów tak, by nie marnować cennych zasobów. 
Technologia w  łazience nie będzie zagrożeniem dla naszej pry-
watności – o ile jej na to nie pozwolimy.

 → Mieszkanie w Szanghaju projektu WUtopia 
Lab (Min Erni i Yu Ting) ma dwie łazienki 
umiejscowione w części o łukowo zakrzywio-
nych ścianach albo module. Główna łazienka ma 
ścianę wykonaną ze specjalnego rodzaju szkła. 
Jest przezroczysta, ale gdy wchodzi się do środ-
ka, szkło staje się nieprzejrzyste, co gwarantuje 
odpowiedni poziom prywatności. Zarazem 
światło z zewnątrz nadal może dostawać się 
do pomieszczenia, nie trzeba więc uciekać się 
tylko do sztucznego oświetlenia. Technologia 
matowienia szkła na życzenie pozwala w przy-
padku tego wnętrza osiągać niezwykłe efekty 
aranżacyjne.

ŁAZIENKI 2020

technologia higieny AK.indd   56 15.04.2020   18:41:04



ŁAZIENKI 2020

Tak wygląda rynek

Rozwiązania smart-home po-
trzebują silnego wsparcia komu-
nikacyjnego i edukacji klientów 
– aż 42% osób zapytanych o 
używanie bądź zainteresowanie 
konkretnymi produktami z tego 
obszaru deklaruje brak zaintere-
sowania (wg badań GfK z 2019 
roku). Warto jednak zauważyć, 
że pytając o korzyści wynikają-
ce z użytkowania konkretnych 
technologii smart-home (bez 
odnoszenia się do konkretnych 
produktów) wskaźnik niezainte-
resowanych spada do 26% co 
pokazuje, że klienci rozumieją 
lepiej język korzyści, niż język 
technologii.

Wśród licznych korzyści, których 
źródłem są rozwiązania smart-
-home, respondenci dostrzegają 
głównie oszczędność czasu 
(33%), poprawę komfortu/
standardu życia/mieszkania 
(23%), umożliwienie odpoczynku 
(20%), oszczędność pieniędzy 
(20%), oszczędność energii i 
postawy ekologiczne (18%). 
Wśród kolejnych wymienianych 
korzyści wskazują na dostarcza-
nie rozrywki (16%), uproszczenie 
i zmniejszenie liczby codziennych, 
domowych obowiązków np. 
sprzątania, prania, etc. (16%), 
możliwość bycia nowoczesnym, 
innowacyjnym i postępowym 

(16%), zapewnienie bezpieczeń-
stwa domu i rodziny (13%), moż-
liwość zdobywania wiedzy (12%) 
oraz ochronę zdrowia własnego i 
rodziny (10%). 
Zatem widać, że nawet wśród 
respondentów niezainteresowa-
nych (w wielkościach bezwzględ-
nych to niemal 14 mln osób) wy-
stępuje grupa osób świadomych. 
Jest to grupa konsumentów o 
ogromnym potencjale bizneso-
wym, stąd głównym problemem 
i wyzwaniem dla producentów 
i dystrybutorów tego typu 
rozwiązań w nadchodzącym 
czasie będzie pozyskanie ich jako 
potencjalnych klientów.

MARCELIN MATUSIAK, 
STRATEGIC INSIGHT 

MANAGER W DZIALE SALES 
EFFECTIVENESS & CONSUMER 

INSIGHTS GFK
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 ← V-Care Smart Mirror marki VitrA na pierwszy rzut oka to 
zwykłe lustro. Ekran aktywuje się, gdy wykrywa osobę sto-
jącą przed nim i wyświetla podstawowe informacje takie jak 
godzina i data. Aby wyświetlić spersonalizowane informacje 
użytkownik musi sparować swój telefon z lustrem poprzez 
aplikację – wtedy zamienia się ono w osobistego asystenta. 
Lustrem można sterować przez aplikację  lub głosowo. Nie 
posiada zainstalowanego aparatu by zapewnić prywatność. 
Można dzięki niemu ładować telefon.

 ↑ W toaletach myjących Toto Washlet zastosowano funkcję 
Premist, która spryskuje przed każdym użyciem muszlę klo-
zetową delikatną wodną mgiełką. Dzięki temu zabrudzeniom 
trudniej gromadzić się na wilgotnej powierzchni ceramicznej.
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M icroliving. Czyli „kawalerki dla millenialsów” jak mó-
wią troszkę złośliwi. Ci bardziej złośliwi znają moc-
niejsze określenia. Życie na niedużych przestrzeniach 

dla Polaków nie jest doświadczeniem obcym – w 2019 roku na 
obywatela naszego kraju przypadało tylko 28,2 mkw. mieszkania, 
podczas gdy średnia europejska to blisko 40 mkw. (wg badania 
HRE Investments). Z danych GUS wynika, że przez ostatnią deka-
dę przeciętna powierzchnia mieszkania przypadająca na każdego 
z nas wzrosła w Polsce o 4 mkw.

WIĘKSZE NIE BĘDZIE
Nasze mieszkania, a łazienki w szczególności, nie są duże i prędko 
nie będą. W nowo powstających blokach zresztą małych miesz-
kań nie ubywa, a czasami są mniejsze niż były – większość po-

wstaje z myślą o najmie dłuższym lub krótszym. Im więcej takich 
mieszkań, tym potencjalnie większy zwrot inwestycji. Źródeł 
tego zjawiska jest wiele: od uwarunkowań urbanistycznych, 
przez interesy deweloperskie, po zmiany społeczne i pokolenio-
we. Świetnie analizuje to chociażby think-thank think co., które-
go publikacje znajdziecie online – a kontekst, w jakim funkcjonują 
mikroapartamenty, rysuje nam Joanna Erbel w komentarzu obok.
Ciekawą stroną zjawiska microlivingu jest to, że małe mieszkanie 
dla wielu osób nie będzie problemem, ale wręcz zaletą. Wyzwa-
niem dla projektanta pozostaje urządzenie w takim mieszkaniu 
łazienki. Wydawać by się mogło, że zaprawieni w bojach projek-
tanci, którzy przez lata zajmowali się tworzeniem małych pokoi 
kąpielowych nawet w dużych apartamentach, tutaj poradzą so-
bie znakomicie. Ale może nie być tak łatwo.

ŁAZIENKI 2020

MIKROŁAZIENKI

TO TREND, KTÓRY ZOSTANIE Z NAMI NA DEKADY. POKŁOSIE ZARÓWNO ZMIAN SPOŁECZNYCH JAK I DECYZJI 
DEWELOPERSKICH. DOBREJ JAKOŚCI BARDZO MAŁE ŁAZIENKI BĘDĄ NISZĄ, ALE ZA TO DOŚĆ DOCHODOWĄ  

DLA PROJEKTANTÓW I DOSTAWCÓW PRODUKTÓW.

1
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Opinia eksperta

JOANNA ERBEL,  
SOCJOLOŻKA, EKSPERTKA DO SPRAW 

MIESZKANIOWYCH, CZŁONKINI LABORATORIUM 
RYNKU NAJMU

Kompaktowe mieszkania mogą być wygodne 
i funkcjonalne, jeśli na osiedlu i w jego najbliższej 
okolicy dysponujemy siecią usług. Zamiast 
zastanawiać się nad tym, jaki powinien być 
optymalny metraż, powinniśmy patrzeć na 
mieszkanie kompleksowo, tak jak to robią nAR-
CHITECTS, proponując koncepcję rozproszonego 
mieszkania. Zadajmy sobie pytanie o to, jakich 
usług towarzyszących potrzebujemy na różnych 
etapach życia. Nawet jeśli mikroapartamenty nie 
są odpowiedzią dla rodzin z dziećmi, to budynki 
z małymi jednostkami z przestrzeniami wspól-
nymi mogą być odpowiednie w okresie naszego 
życia, kiedy mieszkamy samodzielnie. Mniejsze 
metraże to pochodna rosnących kosztów miesz-
kań, ale również zmieniających się stylów życia. 
Żyjemy w czasach, gdzie „mieszkanie w pojedyn-
kę przestało oznaczać bycie samotnym”.
Optymalizacja metrażu, która jest jednym ze 
sposobów na obniżanie cen mieszkań, musi iść 
ramię w ramię z przeprojektowywaniem otocze-
nia. Może to być przestrzeń samego budynku 
albo najbliższe otoczenie. Jeśli przenosimy 
funkcje poza mieszkanie, ale w obrębie tego 
samego domu, to mogą powstać colivingi albo 
inne formy mieszkaniowe jak twodio i micro 
suits. „Twodia to studia, ale dla dwóch osób 
(z angielskiego: two + studio = twodio), gdzie 
dwie sypialnie z łazienkami wyposażone są 
w jedną wspólną kuchnię i pokój dzienny. Micro 
suits to nieco większe mieszkania o powierzchni 
zazwyczaj niewiele ponad 500 stóp kwadrato-
wych (około 46,5 m2), ale za to z sypialniami 
dla trzech singli i wspólną kuchnią”. Jednak jeśli 
myślimy o zmniejszaniu metraży i zachowa-
niu jakości życia, to nie można po prostu ciąć 
metrów – każda funkcja znikająca z mieszkania 
musi powrócić w tym samym budynku albo 
w jego najbliższym otoczeniu. Kluczem jest 
tutaj optymalizacja przestrzeni i otwarcie się na 
współdzielenie jej części z innymi ludźmi.

Powyższy tekst jest fragmentem książki Joanny 
Erbel „Poza własnością. W stronę udanej polityki 
mieszkaniowej”, która ukazała się nakładem 
wydawnictwa Wysoki Zamek.

2
3

1  Modułowe rozwiązania Fancy marki Cosmic pomagają 
zaaranżować łazienkę każdego rozmiaru.

2  Małe łazienki potrzebują sprytnych rozwiązań. Kolekcja Rung 
marki Ever Life Design to wielozadaniowe, proste i mobilne 
elementy stworzone w duchu universal design, które w zależności 
od potrzeb mogą pełnić różne funkcje – także poza łazienką.

3  Przywykliśmy do tego, że mała łazienka to przede wszystkim 
prysznic. Jednak wanna, taka jak Space marki Bette, w kształcie 
trapezu pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń zapewniając 
komfort kąpieli – nawet dla dwóch osób w małej łazience.
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ODBIORCA JEST ZNANY
Dla kogo powstają przestrzenie w duchu microliving i przynależ-
ne do nich mikrołazienki? Z jednej strony są to młodzi ludzie, któ-
rzy nie planują całego życia spędzić w takim mieszkaniu. Jest to 
dla nich przystanek na chwilę dłuższą lub krótszą, ale nie miejsce, 
do którego się przywiążą. Są to osoby aktywne, dynamiczne za-
wodowo i życiowo, często single i singielki. W mieszkaniu takim 
nie prowadzą raczej życia towarzyskiego albo rodzinnego. 
To m.in. o takich osobach od kilku lat swoją całościową koncepcję 
łazienek do microlivingu rozwija niemiecka pracownia Sieger De-
sign. Stworzyli koncepcję Small Size Premium Spa (SSPS) dla ho-
teli, apartamentów na wynajem i niedużych mieszkań. Ostatnio 
zaś podobną formułę przygotowali dla przestrzeni biurowych.
– W  dużych miastach na całym świecie przestrzeń życiowa staje 
się coraz mniejsza, a cena za metr kwadratowy stale rośnie. Ludzie 
mimo to chcą cieszyć się zaletami życia w mieście, bez uszczerbku 
dla komfortu osobistego. W naszym inteligentnym rozwiązaniu dla 
mieszkań, łazienki mają za zadanie zaspokoić potrzebę korzystania 
ze zdrowotnych zalet spa nawet w małym mieszkaniu – wyjaśniają 
projektanci.

4 5

4  W małej przestrzeni często 
rezygnujemy z szafek z drzwiczkami. 
W projekcie Steel 19 dla Alape Sieger 
Design stworzyło samodzielny moduł, 
w którym przestrzeń odkładcza, 
umywalka, baterie oraz szafka 
podumywalkowa stanowią jedność.

5  Całościowa koncepcja aranżacyjna 
Plan od Keuco oferuje funkcjonalne 
wyposażenie małej łazienki. Zestaw 
niewielkich elementów wyposażenia 
składający się z ceramicznej umywalki, 
szafki oraz lustra podświetlanego LED 
zaprojektowany został przez biuro 
projektowe Tesseraux + Partner.

6 7   Ten dom o nazwie Klein zaprojektowała 
sławna pracownia BIG Bjarke Ingelsa.
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Łazienki w domach 
modułowych
Mikrołazienki to domena także 
przestrzeni w domach moduło-
wych. Ten segment rynku zysku-
je coraz więcej zwolenników, 
a firm produkujących prefabry-
kowane domy przybywa. Domy 
takie produkuje się w kilka 
tygodni, a stawia w parę dni. 
Ze względu na rozmiar samych 
modułów łazienki nie są tam 
często zbyt duże – za to muszą 
być optymalnie zaaranżowane.6

7
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WYBIERAJĄ MAŁE, BO CHCĄ
Propozycja od Sieger Design jest przeci-
wieństwem typowej łazienki w bloku czy 
kamienicy, jakie znamy. Te są małe, bo na 
większą nas nie stać. SSPS to odpowiedź 
na poszukiwanie komfortu w  miejscu, 
w którym większej łazienki zbudować się 
nie da, nawet jeśli nas na nią stać (miesz-
kania w  centrum wielkich metropolii 
w  dużych wieżowcach). Jest jednak też 
przede wszystkim dowodem, że można 
w małej przestrzeni zaaranżować komfor-
tową łazienkę, o ile korzysta się z dobrych 
i jakościowych rozwiązań. 
Microłazienki mogą powstawać też jed-
nak z  myślą o  innym odbiorcach – np. 
o studentach, którzy nie są może bardzo 
zamożni, ale stać ich na wynajęcie małe-
go mieszkania. Albo osobach starszych, 
które nie potrzebują wiele przestrzeni, ale 
chcą mieć komfort prywatnego mieszka-

nia, a nie domu opieki. W tym wypadku 
pojawia się konieczność podołania wy-
zwaniom, jakie stawia projektowanie 
uniwersalne – pytaniem pozostaje na ile 
można je wdrożyć na małej przestrzeni 
przy zachowaniu estetyki. Innym obsza-
rem są łazienki w  budownictwie prefa-
brykowanym, który to segment rynku 
bardzo dynamicznie się rozwija.
Mikrołazienki to wyzwanie: stosowane roz-
wiązania i  plany przestrzenne muszą być 
przede wszystkim bardzo ergonomiczne, 
a przy okazji wizualnie atrakcyjne. Mniejszy 
metraż nie oznacza, że jesteśmy gotowi na 
gorszą jakość. Mikrołazienki nie będą tren-
dem, który zdominuje sposób projektowa-
nia pokoi kąpielowych. Pozostanie niszą 
charakterystyczną dla dużych metropolii 
oraz przestrzeni o  charakterze komercyj-
nym. Jednak mimo niedużego rozmiaru, 
stać mogą za nimi spore budżety.

8 9 10 11   
Koncepcja Small Size 
Premium Spa przygoto-
wana przez Sieger Design 
w zasadzie zawiera w sobie 
wszystko, co w komforto-
wej łazience jest potrzebne, 
a nawet więcej, bo to 
w końcu „małowymiarowe 
premium spa”. Na zaledwie 
3,5 mkw zmieszczono panel 
prysznicowy, deszczow-
nię i dysze do masażu 
umieszczone na różnych 
wysokościach w ścianach 
kabiny prysznicowej. Mała 
podgrzewana ławka w ka-
binie oznacza, że z wielu 
programów kąpieli można 
korzystać także na siedząco. 
Wyposażenie dobrano tak, 
by wyróżniało się jakością – 
drewniane meble i dodatki, 
armatura z wyższej półki. 
Całość jest oddzielona od 
części dziennej i sypialnej 
półprzezroczystą szklaną 
ścianą - wpuszczając w ten 
sposób światło dzienne. 
Z jednej strony oznacza to 
rezygnację z prywatności 
w trakcie kąpieli, ale pozwa-
la nie pomniejszać optycznie 
całego wnętrza.

8

9
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W praktyce

W przypadku łazienek w małych 
lub mikromieszkaniach kluczowe 
znaczenie ma układ pomieszcze-
nia i jego proporcje wraz z dobrze 
zaprojektowana hydrauliką. Te wa-
runki zapewnią architektowi więcej 
swobody i umożliwią maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni dopa-
sowane do oczekiwań inwestorów. 
Zastosowanie jasnych, stonowa-

nych kolorów, użycie nie więcej 
niż dwóch formatów płytek w z 
góry zaplanowanym układzie czy 
wykorzystanie potencjału mebli 
„wiszących”, to sprawdzone spo-
soby na niewielki metraż. Lustra 
również okażą się pomocne, gdy 
zależy nam na optycznym powięk-
szeniu łazienki. Mikropomiesz-
czenia wymagają od architektów 

ciągłego poszerzania swojej wie-
dzy na temat nowych rozwiązań i 
praktycznych trików (np. umywalki 
półblatowe lub o mniejszej głębo-
kości czy kabina z drzwiami prze-
suwanymi albo łamanymi), które 
z powodzeniem funkcjonują w mi-
niłazienkach zapewniając komfort 
użytkowania bez uczucia ograni-
czonej przestrzeni.

LIDIA CZAJKOWSKA,  
ARCHITEKT DECOROOM

63
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W yjechaliśmy z  tegorocznych targów Cevisama 
w Walencji z przekonaniem, że płytki coraz chętniej 
w swojej formie wracają do korzeni. Nawet jeśli są 

luksusowe, to musi to być luksus etyczny (szanujący środowisko, 
człowieka, zasoby, pracę każdego z tych elementów). Wyjeżdża-
liśmy z  ubiegłorocznych targów ISH we Frankfurcie z  przeko-
naniem, że wszystko już ma być spersonalizowane, ma dać się 
przekształcić i pozwolić nam współtworzyć. Wyjeżdżaliśmy z tar-

MANU-
FAKTURA

POSZUKUJEMY W ŁAZIENKOWYCH 
WNĘTRZACH AUTENTYZMU I WYJĄTKOWOŚCI. 

NAWET JEŚLI JEDNO I DRUGIE SĄ 
PRODUKOWANE SERYJNIE. PARADOKS?

 ↑ Hotel Olea All Suite Hotel na wyspie Zakintos w Grecji idealnie 
wpisuje się w klimat wyspy. Jego sercem jest basen o powierzch-
ni 4 tys. m2, który „wije się” na różnych poziomach 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. 
Podobnie jest w łazienkach. W pokojach hotelowych wanny 
umieszczono zaraz przy łóżku. / Fot. Olea All Suite Hotel

 ↓ Każdy egzemplarz umywalki BetteCraft jest wytwarzany 
ręcznie, ponieważ zaokrąglonego kształtu nie można osią-
gnąć metodami obróbki, które są standardowe w przypadku 
szkliwionej stali tytanowej.
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gów iSaloni dwa lata temu z przekonaniem, że rękodzieło cenimy 
coraz bardziej, ponieważ potrzebujemy jakiegoś połączenia z rze-
czami, które otrzymujemy. Więź łącząca nas z fabryką jest taka 
sobie, ale z twórcą czy projektantem? Tu już da się coś zdziałać. 
Produkt handmade albo z małego zakładu ma aurę. Twórca jest 
medium między nami a przedmiotem, który otrzymamy. Dlatego 
gdy myślimy o łazience urządzonej zgodnie z trendem manufak-
tury, to definiując ją bierzemy pod uwagę dwa aspekty: auten-
tyzm oraz więź.

DO KORZENI
Rękodzieło to w dużej mierze powrót i  eksponowanie surowe-
go materiału – nieobrobionego, nieregularnego, jakby dopiero 
czekającego na obróbkę, z czymś co w fabryce byłoby wadą, tu 
jest pożądane. W tym roku na targach Cevisama było to bardzo 
widoczne – wiele nowych kolekcji zdradzało potrzebę powrotu 
do naturalnego materiału, z  jakiego wytwarzane są płytki. Nie-
koniecznie jednak mamy chęć kupować ręcznie robione płytki, 

 ↑ Zamiast szafki – sztaluga. W kolekcji Stick marki Kreoo znajdzie-
my tacki, półki oraz właśnie sztalugi, które można wykorzystać 
w strefie umywalkowej. Wykonane są ze szczotkowanego 
modrzewia. Projekt: Enzo Berti.

 → Lustra Phantom zaprojektowane przez specjalistę od światła 
Helidona Xhixha oraz duet architektów Dante O. Benini i Luca 
Gonzo dla marki Fiam. Tafla szkła stopionego w wysokiej tempe-
raturze połączona została ze srebrem, a forma inspirowana jest 
arcydziełem „Upiór w operze”.
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bo te są często krzywe, trudne do ułożenia, generalnie mogłyby 
sprawiać więcej problemu niż przyjemności. 
Zarazem trudno się oprzeć urokowi nieperfekcyjnych wzorów, 
śladom ręcznej obróbki. Nowe kolekcje są więc hołdem dla źródeł, 
z których wywodzi się ceramika. Celebrujemy naturalne piękno 
i cechy surowca, ale nie rezygnujemy z funkcjonalności i parame-
trów, jakie dają linie produkcyjne największych zakładów. Płytki 
ceramiczne inspirowane gliną, drewnem, kamieniem i  metalem 
ujawniają swoje nagie piękno. Surowość jest na pierwszym pla-
nie, nawet jeśli wymyślił je sztab designerów, a ślady palców ob-
rabiające płytki zaprojektowano w komputerze. Sens wybierania 
takich rzeczy jednak jest taki: świat jest już zbyt przetworzony, 
dlatego lubimy przedmioty, które podpowiadają, że tam gdzieś 
jest źródło i możemy do niego dotrzeć.

 ← Wolnostojącą umywalkę 
Intereccio designer Paolo 
Ulian stworzył dla anto-
niolupi design. Wykonana 
jest w całości z marmuru. 
Dynamiczny charakter 
tworzą składające się 
na siebie koncentryczne 
kamienne elementy. Prze-
sunięte względem siebie 
i zmniejszające średnicę 
marmurowe pierścienie 
nadają modelowi lekkości. 
Efekt ten dodatkowo 
podkreśla zainstalowane 
wewnątrz umywalki 
oświetlenie.

 → Meble z serii Giunone mar-
ki Edoné to bardzo surowe 
w wyglądzie produkty 
z drewnianymi blatami. 
Wykorzystane drewno 
jest odporne na działanie 
wody, zastosowano też 
farby na bazie wody. 
W procesie produkcji nie 
używa się szkodliwych 
środków chemicznych. 
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 ← Farby w łazience coraz częściej 
zastępują płytki. Za pomocą Chalk 
Paint od Annie Sloan można 
stworzyć efekt otynkowanej, 
nieregularnej ściany w ziemistych 
kolorach i z teksturami – ściana 
jest jak płótno, na którym maluje 
się farbami, nadaje fakturę za 
pomocą pogniecionej gazety, roz-
mywa fragmenty, pozwala farbie 
swobodnie spłynąć, etc. Można to 
zrobić samemu. Całość zabezpie-
cza się lakierem, aby zapewnić 
powierzchni wodoodporność.

 ↓ Kolekcja Crazed marki Harmony 
w swojej stylistyce nawiązuje do 
ręcznie robionych płytek.

 ← Armatura może mieć np. zawory powstają z ręcznie szlifowanych 
kryształów, z których każdy ma niepowtarzalną formę i błysk. Tutaj 
widzimy jak w fabryce Steinberg w niemieckim Düsseldorfie obrabia 
się taki element. Zajmuje to 8 tygodni, a nad dopracowaniem 
zamówionych detali, np. z serii Crystal wchodzącej w skład kolekcji 
Individuals, pracują doświadczeni rzemieślnicy.
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TROSZCZYMY SIĘ
Co ciekawe: manufakturowe klimaty w  łazience to wyraz po-
szukiwania ekskluzywności, która będzie sprawiedliwa. Luksus 
zbyt często kojarzy się z ostentacyjną konsumpcją, a  ta nie ma 
już dobrej sławy. Także w  łazience chcemy coraz bardziej czuć, 
że nasze wybory są dobre dla świata. Że nie tylko oszczędzamy 
wodę i używamy dobrych dla środowiska kosmetyków, ale też 
kupiliśmy rzeczy, które wyprodukował człowiek, a nie robot. Co 
ciekawe: manufakturowość utożsamiamy z  jakością, co nie za-
wsze jest trafnym tropem. Pewne rzeczy robione seryjnie są po 
prostu lepsze technicznie niż te robione w warsztacie. Tylko, czy 
to ma aż takie znaczenie?
Czy jest w powrocie do rękodzieła jakaś nostalgia? Dwa lata temu 
organizatorzy meblowych targów IMM w  Kolonii podsumowali: 
retro to nie trend, ale nurt, który przenika wszystko, także inne 
trendy. Retro jest wszechobecne. Nie szukamy rzeczy w  stylu 
klasycznego modernizmu, designu połowy wieku czy popkulturo-
wych klisz. Szukamy rzeczy, które skądś znamy i mamy wrażenie, 
że przez to są godne zaufania. Takimi są rzeczy zrobione przez ko-
goś konkretnego dla nas konkretnie, tak jak to było kiedyś.

 ↑ Slaby z kolekcji Fluid marki Apavisa przypominają płótna 
malarskie.

 ↓ Watertube projektu Massimiliano Braconi dla marki Tre-
emme to produkcja seryjna. Chociaż wygląda jak kawałek 
wyciętej rury.
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ZROBIONE Z UWAGĄ
Czy tego szukamy w ręcznie szlifowanych i zdobionych uchwytach 
baterii? Albo w meblach robionych przez zaprzyjaźnionego stola-
rza? Mamy trochę przesyt produkcją seryjną i wyraźnie zwracamy 
uwagę ku detalom i elementom, których nie są w stanie wykonać 
maszyny. A nawet jeśli są, to wolimy, gdy wykona je człowiek. 
Dlatego cenione w łazience coraz bardziej są nietypowe połączenia 
materiałów – bo nad tym trzeba popracować z  troską. Umywal-
ki obite skórą (ok, to może nie jest zbyt dobry przykład w nurcie 
eko), drewno z odzysku, tkaniny, ręcznie dmuchane szkło, kreacje 
farbami i tynkami… Jeśli nie możemy mieć całej łazienki szytej na 
miarę, to niech to będzie chociaż drobiazg, którego nie ma nikt. Na 
przykład mały kawałek ściany z płytkami od małej fabryczki. 
W  trendzie manufaktury nie tyle chodzi o  snobizm posiadania 
czegoś wyjątkowego (w każdym razie nie tylko), ale o radość, że 
ktoś zrobił to dla nas. Oraz docenienie czyjejś pracy, pasji, zaan-
gażowania. Nie musi to być nawet znane nazwisko. W łazience 
urządzonej w  duchu manufaktury mural wykonany przez za-
przyjaźnioną artystkę, znaczy tyle samo co najnowszy produkt 
projektu Starcka. Przy czym jego projekt też dobrze będzie się 
czuł w takim wnętrzu.

Ulubiony trend projektantów

ARKADIUSZ KACZANOWSKI, 
REDAKTOR NACZELNY 

ŁAZIENKA.PRO

Nabieram powoli przekonania, 
że manufaktura jest tym tren-
dem w łazienkach, którego naj-
bardziej pragniemy. A na pewno 
powinni czekać i działać na rzecz 
jego upowszechnienia projek-
tanci wnętrz. Korzystanie wy-
łącznie z powszechnie dostęp-
nych rynkowych rozwiązań grozi 
sprowadzeniem projektanta do 
roli eksperta i znawcy oferty ka-
talogów oraz negocjatora cen 
z przedstawicielami salonów oraz 
producentów. Bycie ludzką po-
równywarką cen jest mało przy-

jemne i na dłuższą metę groźne 
– w końcu może nas wygryźć 
Ceneo. Trend manufaktura to 
zaś przede wszystkim prawdzi-
wa relacja. Projektant staje się 
przewodnikiem po świecie moż-
liwości nieustandaryzowanych 
– to on zna stolarzy, małą firmę, 
która w garażu robi umywalki 
z drewna, szklarzy, którzy wyko-
nają grawerunki albo wyjątkowe 
lustra, niedużą firmę od baterii 
w jakiejś włoskiej miejscowo-
ści. Albo ma kontakty u dużego 
producenta, który może zrobić 

coś na zamówienie. Projektant 
znów może się stać w pełni twór-
cą, kimś od kogo zależy kształt 
i ostateczna forma dzieła, a nie 
tylko składaczem modeli 3D na 
ekranie komputera. Trzeba so-
bie też zadać pytanie: czy trend 
manufaktury chce końca wiel-
kich producentów? Nie sadzę. Są 
segmenty, gdzie ręczna robota 
po prostu jest niewskazana (mi-
ski WC, korpus armatury, płytki 
ceramiczne). Jest miejsce dla du-
żego biznesu i dla samodzielnego 
twórcy w naszych wnętrzach.

69

 ↑ Drewno czy kolory ziemi (podobnie jak surowe metale) są 
naturalnym wyborem w łazience utrzymanej w stylu manu-
faktury. Wrażenie minimalnego przetworzenia surowców 
jest bardzo pożądane. Płytki Matelier marki Equipe ułatwiają 
osiągnięcie tego efektu.

 ← Coraz popularniejsze są 
ręcznie robione i zdobione 
lustra łazienkowe. Projekty 
marki inneLustro tworzy 
Anna Żak. Autorka zaj-
muje się całym procesem 
produkcji: począwszy od 
„ukrojenia” tafli szkła/
lustra, skończywszy 
na klejeniu elementów 
składowych produktu do 
siebie, a ich znakiem roz-
poznawczym są zdobienia 
i nietypowe połączenia 
materiałów.
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ARMATURA KRAKÓW SA
ul. Zakopiańska 72

30-418 Kraków
www.grupa-armatura.com

CERRAD Sp. z o.o. 
ul. Radomska 49B 

27-200 Starachowice 
www.cerrad.com

ELITA Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 32 

82-400 Sztumskie Pole 
www.elitameble.pl 

FERRO SA 
ul. Przemysłowa 7 
32-050 Skawina 

www.ferro.pl

GEBERIT Sp. z o.o. 
ul. Postępu 1 

02-676 Warszawa 
www.geberit.pl

HANSGROHE Sp. z o.o. 
ul. Koszykowa 65 

00-667 Warszawa 
www.hansgrohe.pl

MARMITE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4

Zakrzewo
62-070 Dopiewo
www.marmite.eu

ROCA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Wyczółkowskiego 20 

44-109 Gliwice 
www.roca.pl

CAD Projekt K&A 
ul. Rubież 46 

61-612 Poznań 
www.cadprojekt.com.pl

EXCELLENT SA
Biuro handlowe: 
ul. Marcika 14c 
30-443 Kraków 

www.excellent.com.pl

LAVEO
al. Tadeusza Kościuszki 1 

90-418 Łódź
www.laveo.pl

PARTNERZY WYDANIA

WSPARCIE MERYTORYCZNE
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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
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Drogi Czytelniku!

Mamy nadzieję, że lektura naszego Magazynu sprawia Ci wiele przyjemności 
– podobnie jak nam jego tworzenie. 

Wierzymy, że informacje, które tu znajdujesz mogą przydać Ci się w  pracy. 
Chcielibyśmy naszymi obserwacjami ze świata designu podzielić się także 
z Twoimi znajomymi i przyjaciółmi – jeśli również pasjonują ich poruszane na 
naszych łamach tematy i zawodowo związani są z branżą wyposażenia wnętrz. 

Jeżeli w gronie twoich znajomych jest ktoś, kto zajmuje się projektowaniem 
i chciałby otrzymywać swój własny egzemplarz magazynu 
„Design/Biznes Łazienki” może jego bezpłatną prenumeratę zamówić na 
www.designbiznes.pl/prenumerata lub pod adresem: 
redakcja@designbiznes.pl.

Redakcja

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO) chcielibyśmy Cię 
poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci magazynu „Design/Biznes Łazienki oraz na potrzeby ewentualnego 
kontaktu i w celach statystycznych. Pragniemy Cię również poinformować, że:

•  Administratorem danych jest Est.Media Anna Raducha-Romanowicz, ul. Leśna 25C, 15-559 Białystok.
•  Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez Est.Media, a w szczególności dystrybucji magazynu 

„Design/Biznes Łazienki”.
•   Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe konieczne do przeprowadzenia wysyłki magazynu.
•   Dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy lub zostały zebrane ze źródeł po-

wszechnie dostępnych.
•   Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (realizatorom usługi wysyłki) w związku z realizacją na-

szych celów.
•   Dane będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Ciebie żądania wypisania z bazy Est.Media.
•   Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
•   Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

W sprawach związanych z Twoimi danymi należy kontaktować się: iodo@estmedia.pl
•  Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
•   Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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