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Prostota i elegancja uj´te w subtelnà form´

O L I A
Nowa wanna wolnostojàca wykonana z konglomeratu mineralnego,

który w pełni wykorzystuje niezwykłe właÊciwoÊci kamienia dolomitowego.
Skała, która powstała miliony lat temu zmienia si´ w wytrzymały, pi´kny i nowoczesny produkt.

Produkty Emporia dost´pne s´ do nabycia tylko w salonach grupy www.pgc.net.pl
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OD REDAKCJI

NOWE OTWARCIE

T o będzie rok, którego długo nie zapomnimy. Rok z maseczką na twarzy, rok pracy 
zdalnej albo zmianowej, rok bez targów, bez spotkań „w realu”, ale intensywnie 
przepracowany na wszelkiej maści komunikatorach. I  choć cieszę się, że naszym 

rodakom zwrócono wyraźnie uwagę na konieczność częstszego mycia rąk, reszta kwestii 
okołopandemicznych budzi mój zdecydowany niepokój.

Jedną z  branż, która najmocniej odczuwa skutki obecnej sytuacji jest sektor eventowy. 
W tym roku nie odbyły się w zasadzie żadne – oprócz lutowej Cevisamy – targi poświęco-
ne łazience czy płytkom. Targowe spotkania offline zastępują wydarzenia w wersji online, 
z których niektórzy są nawet zadowoleni. W takiej formule odbędą się także najbliższe ISH. 
Jestem bardzo ciekawa efektów tych wirtualnych targów, choć wątpię by kontakt w sieci 
mógł w jakimkolwiek stopniu konkurować z osobistą rozmową czy zobaczeniem „na żywo” 
produktowych nowości. Ale może do takiej wersji naszego świata przyjdzie mi się przyzwy-
czaić.

Prezentujemy Państwu nasz Katalog Nowości 2020 by Design/Biznes. Pomysł na to wy-
dawnictwo to także efekt pandemicznych zawirowań. Latem jeszcze większość z nas ocze-
kiwało na spotkanie podczas targów Warsaw Home. Nie udało się. Mamy nadzieję, że ni-
niejszy Katalog, który powstał przy licznym udziale naszych Partnerów, zapewni możliwość 
zapoznania się z aktualną i najważniejszą ofertą produktową wybranych marek dostępnych 
na rynku i będzie inspiracją dla wielu ciekawych pomysłów. Szczególnie, że – jak podają dane 
– branża łazienkowa nie zwalnia tempa. Oby tak dalej!  

MARTA BOROWSKA 
REDAKTOR PROWADZĄCA
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SPEKTAKULARNE 
WIDOWISKO

WSZYSCY CZEKAMY NA LEPSZE CZASY. RÓWNIEŻ 
PRODUCENCI WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK, KTÓRZY NIE 

WYPUŚCILI W TYM ROKU TAK WIELU NOWOŚCI, JAK TO 
SIĘ DZIAŁO ZAZWYCZAJ. TO OCZYWISTE – PROMOCJA 

PRODUKTÓW W OKRESIE PANDEMII JEST TRUDNIEJSZA 
I MNIEJ EFEKTYWNA. NIE ZNACZY TO JEDNAKŻE, 
ŻE W OSTATNIM CZASIE NA RYNKU ZABRAKŁO 

CIEKAWYCH, ŁAZIENKOWYCH PREMIER. WŚRÓD NICH 
WYRÓŻNIŁABYM TE GRAWEROWANE, RYFLOWANE 
I TAKIE, KTÓRE MOŻNA OKREŚLIĆ JAKO ODWAŻNE, 

Z CHARAKTEREM, ZDECYDOWANIE OZDOBNE. 
DODAJĄCE ŁAZIENCE DRAMATURGII. NIC WIĘC 

DZIWNEGO, ŻE WSZYSTKIE SĄ WŁOSKIE…

WYBRAŁA:
ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

1
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J ednym z  łazienkowych trendów zyskujących ostatnio 
na znaczeniu jest maksymalizm – będący oczywiście 
w kontrze do minimalizmu. Odważne, ciekawie zestawia-

ne wzory i kolory, tapety z motywami nawiązującymi do świata 
fauny i flory, efektowne kafelki, metalowe dodatki, faktury, uni-
kalne – najlepiej ręcznie wykonane dekoracje, obrazy, czy wresz-
cie rośliny (żywe lub sztuczne) pozwalają uzyskać przestrzeń 
wyrazistą, z  charakterem, raczej punkową niż słodką, bardziej 
egzotyczną niż neutralną. Do takich wnętrz idealnie pasowałyby 
wanna Hug marki Kreoo, umywalka Settecento oferowana przez 
Ceramica Flaminia czy armatura East Side od Cristina Rubinet-
terie. 

Kreoo to włoska marka specjalizująca się w produktach wykona-
nych z marmuru. Na naszym podwórku jest mało znana – a szko-
da. W bardzo ciekawy sposób łączy kamień z innymi materiałami, 
takimi jak drewno, szkło czy metal. Nowa seria Hug tej marki 
wykorzystuje dwa szlachetne, luksusowe, naturalne materiały 
– marmur i drewno eukaliptusowe, które zostały „zszyte” z kra-
wiecką precyzją. Solidność i połysk kamienia harmonijnie scala się 
z ciepłem i spokojem drewna.

Twórcę projektu umywalki Settecento marki Ceramica Flaminia 
– Giulio Cappeliniego, zainspirowały fontanny z wodą święconą, 
które można znaleźć w barokowych kościołach – zwykle wykona-
ne z marmuru. Umywalka odtwarza ich wielkość, proporcje misy 
i zewnętrzny motyw dekoracyjny. Producent ceramiki dopraco-
wał tylko szczegóły techniczne i otrzymaliśmy piękną ceramiczną 
umywalkę o wyjątkowych, trójwymiarowych, ryflowanych ścia-
nach. Efekt bez precedensu – biorąc pod uwagę materiał, z jakie-
go została wykonana.

Linia armatury East Side marki Cristina Rubinetterie przywołuje 
atmosferę i styl życia rodem z nowojorskich loftów lat 70., która 
dzięki wielokulturowości i  multidyscyplinarności mieszkających 
tam artystów i twórców rozprzestrzeniła się na cały świat. Słowa, 
które zainspirowały projektantów przy tworzeniu tego produktu 
to pokora, szczerość, uczciwość. Element charakterystyczny ar-
matury z  tej serii stanowi grawer – pozwala dłoni na fizyczne, 
bezpośrednie doświadczenie industrialnej surowości zaczerpnię-
tej ze świata narzędzi warsztatowych.

Wanna z kolekcji Hug marki Kreoo
Otwarte półki na obudowie wanny, na których 
można umieścić kosmetyki lub dekoracje, dodają jej 
też lekkości. Projekt: Matteo Nunziati

Umywalka Settecento marki Ceramimca Flaminia
Forma umywalki zainspirowana jest fontannami 
z wodą święconą, które można znaleźć w baroko-
wych kościołach. Projekt: Giulio Cappellini

Armatura East Side marki Cristina Rubinetterie
Produkt dostępny jest w wielu wykończeniach: m.in. 
szczotkowanym, czarnym chromie czy antycznym 
mosiądzu. Projekt: angelettiruza design  
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Wyzwanie pierwsze: małe łazienki oraz łazienki go-
ścinne, które też mają być ładne. Steel19 to umywal-
ka z  szafką od marki Alape. Elegancka odpowiedź 

na wyzwania współczesnych, małych łazienkowych wnętrz. 
Wyrazistym elementem jest wykonana ze stali tylna ścianka po-
łączona płynnie z  blatem oraz umywalką – wszystko osadzone 
w czarnej, montowanej na ścianie ramie. Czysta forma i funkcjo-
nalność chronią ściany przed zachlapaniem i pomagają utrzymać 
porządek nawet w niedużym wnętrzu – korpus został wstępnie 
zmontowany z tylną ścianą i pokrywą syfonu, więc zostaje tylko 
zawieszenie konstrukcji i podłączenie zaworów kątowych. Dolna 
półka wykonana jest ze szkła.

Wyzwanie drugie: estetyczna spójność w  przestrzeni łazien-
kowej. Coraz więcej marek stawia na kompleksową ofertę, tak 
byśmy mogli kupić gotową, całą łazienkę za jednym zamachem. 
Kto urządzał pokój kąpielowy wie, że idealne połączenie ze sobą 
ceramiki i mebli oraz rozsądne rozlokowanie funkcjonalności czy 
dobranie armatury to wyzwanie. Całościowe rozwiązania mają 
być na to receptą. Jedną z takich propozycji jest kolekcja Acanto 
od Geberitu – tam ceramikę łazienkową i meble mamy ze sobą 
zgrane. Mamy też możliwość personalizacji: wybór wariantów to 

OTO 
WYZWANIA
NA ŁAZIENKĘ PATRZĘ PRZEDE WSZYSTKIM W KONTEKŚCIE 

WYZWAŃ. TEGO WSZYSTKIEGO Z CZYM MUSIMY SIĘ 
MIERZYĆ W PROJEKTOWANIU TEJ PRZESTRZENI. LUBIĘ 
MAŁE INNOWACJE, TRANSFERY ROZWIĄZAŃ Z JEDNEJ 

BRANŻY DO DRUGIEJ, Z JEDNEGO SEGMENTU DO 
KOLEJNEGO, KREATYWNOŚĆ, ZA KTÓRĄ STOI PRAGNIENIE 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. WYBRAŁEM PRODUKTY, 

KTÓRE NAM TO OFERUJĄ.

WYBRAŁ:
ARKADIUSZ KACZANOWSKI

1
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67 modeli mebli w czterech kolorach i we wszystkich typowych 
wymiarach – do małej i dużej łazienki, 3 modele luster, 21 modeli 
umywalek, miski WC i bidety wiszące oraz stojące. Plus dodatki 
i drobne innowacje: tablica magnetyczna ze schowkami na przy-
bory toaletowe, a także specjalne, ruchome pojemniki do prze-
chowywania w szufladach.

Wyzwanie trzecie: zacieranie granic między przestrzeniami. Po-
patrzmy na fotel Roll od Ever Live Design. Marka, którą bardzo 
cenię za produkty tworzone z  myślą o  łazienkach dostępnych, 
pokazała uniwersalne siedzisko, wygodne, lekkie, ale jednocze-
śnie solidne, bezpieczne i  wodoodporne. Wewnętrzna struktu-
ra z polistyrenu nadaje się do recyklingu, zaś fotel jest dostępny 
w różnych wersjach obiciowych, w tym w wodoodpornych tka-
ninach technicznych, co czyni go idealnym dodatkiem do stoso-
wania pod prysznicem, na zewnątrz lub przy wysokim poziomie 
wilgotności. Albo po prostu – gdziekolwiek w domu. Podstawa 
posiada antypoślizgową osłonę. To prosty mebel, którego można 
używać zarówno pod prysznicem, jak i w innej części domu. Pro-
duktów, które możemy swobodnie przemieszczać między łazien-
ką i innymi pomieszczeniami będzie przybywać.

Siedziko Roll dla Ever Life Design zaprojektował 
Diego Cisi z Archiplan Studio.

Łazienka-układanka. Możliwości jakie daje Geberit 
Acanto przypomina budowanie wnętrza z klocków.

Steel19 dla Alape stworzyła pracownia Sieger 
Design – specjaliści od optymalizacji wnętrz oraz 
produktów.

1
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INTERESUJĄCE 
OKŁADZINY

KAŻDY Z NAS INACZEJ PRZEŻYWA AKTUALNĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ. NASZE TĘSKNOTY 
ROZKŁADAJĄ SIĘ BARDZO RÓŻNIE. MNIE NA PRZYKŁAD, W WYMIARZE ZAWODOWYM, NAJBARDZIEJ 

BRAKUJE SPOTKAŃ Z LUDŹMI OFFLINE ORAZ TARGÓW, NA KTÓRYCH MOŻNA ZOBACZYĆ NOWOŚCI, POGADAĆ 
O TRENDACH. ZDOBYĆ TEN SZERSZY OGLĄD, KTÓRY POTRAFI INSPIROWAĆ PRZEZ KOLEJNE MIESIĄCE. CZUĆ 

BRAK, ALE PRODUCENCI WCIĄŻ PRACUJĄ. I CHOCIAŻ NOWOŚCI JEST MNIEJ, TO PEWNIE DZIĘKI TEMU BARDZIEJ 
ICH WYCZEKUJEMY, DOKŁADNIEJ SIĘ IM PRZYGLĄDAMY, A POTEM WIĘCEJ O NICH MÓWIMY.

WYBRAŁA:
MARTA BOROWSKA

1
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na tapety linie poziome, pionowe i ukośne przecinają się, osiąga-
jąc efekt ciągłego ruchu. Podobnie jak w przypadku tapet mar-
ki Ex.t, wodoodporność tapet antoniolupi gwarantuje dodatek 
włókien szklanych.

Z MAŁYCH KAWAŁKÓW
Jestem fanką mozaiki. Z  pewnością dlatego w  tym roku nie 
umknęły mojej uwadze kolekcje z tego zakresu. Każda inna i nie-
powtarzalna. Pierwsza z nich to zaprojektowana przez Marialau-
rę Rossiello dla Mosaico+ linia Quilt. Nawiązuje ona do tradycji 
patchworku, rękodzieła, w  którym łączone elementy zawsze 
tworzą niepowtarzalną całość. Druga, to nowa kolekcja Bisazza 
– Collezione Fornasetti. Jak wskazuje nazwa, powstała we współ-
pracy z marką stworzoną przez Piero Fornasettiego. W wyjątko-
wy sposób wykorzystuje znany powszechnie motyw graficzny 
– twarz Liny Cavalieri. Nowe dekoracje od Bisazzy są pełne magii, 
humoru, metafor i aluzji. Stanowią perfekcyjne połączenie DNA 
obydwu włoskich marek odpowiadających za ich kreację.

W   A.D. 2020, roku targowej posuchy, jak dotąd moją 
uwagę przykuły przede wszystkim okładziny. No-
wych kolekcji płytek powstaje sporo i z pewnością 

trzymają one poziom z  poprzednich sezonów. Dominują wzory 
naśladujące naturę, głównie kamień, ale nie o nich będę tu pisać.
Jeszcze w poprzednim roku na rynek wyposażenia łazienek od-
ważniej zaczęły wchodzić tapety. Można było się spodziewać, że 
będą one kontynuowały stylistyczny kierunek objęty przez płytki 
ceramiczne – nawiązań do natury, imitacji kamienia czy dekora-
cyjnych kompozycji roślinnych. Część z nich rzeczywiście poszła 
w  tę stronę. Tym bardziej pozytywnie zaskoczyły mnie dwie 
tegoroczne nowości z zakresu tapet do łazienki, dla których in-
spiracją stała się geometria. Mówię o kolekcjach Nouveau marki 
Ex.t oraz Tralerighe od antoniolupi. Oba brandy, w imię radykal-
nej zmiany wizerunku łazienki, śmiało wkroczyły tym samym do 
świata tapet.

W RYTMIE MATEMATYCZNEGO ALGORYTMU
Tapety marki Ex.t mają w  swoim składzie włókno szklane, co 
sprawia, że są w pełni odporne na wodę. Jak zapewnia produ-
cent, sprawdzą się nawet w takich miejscach jak prysznic. W ko-
lekcji Nouveau zaprojektowanej przez studio Bernhardt & Vella 
znajdziemy dwa wzory. Pierwszy deseń wyróżnia się efektem 
trójwymiarowości – dzięki połączeniu wąskich i szerokich faktur 
o różnych odcieniach koloru. Drugi charakteryzuje się natomiast 
małymi, trójkątnymi elementami graficznymi, będącymi hołdem 
dla art déco.
Kolekcja tapet Tralerighe to zupełnie nowe wyzwanie także dla 
antoniolupi. Wzory zaprojektowane przez studio Gumdesign po-
wstały na podstawie matematycznych algorytmów. Naniesione 

 Mozaika Collezione Fornasetti to efekt współpracy 
dwóch włoskich gigantów: marek Bisazza 
i Fornasetti.

Trójwymiarowy wzór tapety Nouveau marki Ex.t. 
Projekt: Bernhardt & Vella

Inspirowana patchworkiem mozaika Quilt dla 
Mosaico+. Projekt: Marialaura Rossiello 

Pierwsza tapeta w ofercie antoniolupi – Tralerighe. 
projekt: Gumdesign

1
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tak nazywa się ta stylistyka, to paleta kolorów od piaskowego, 
przez beże, szarości, po wszelkiej maści brązy i ciemne, oliwko-
we zielenie, które doskonale skomponują się w każdym wnętrzu. 
Popularność ziemistych barw nie ominęła więc również łazienek, 
a jednym z najprostszych sposobów na ich zaakcentowanie jest 
wybór odpowiedniej armatury lub ceramiki. Polacy coraz odważ-
niej sięgają też po barwne umywalki czy miski WC, a polski pro-
ducent Deante odpowiada na te potrzeby.

HARMONIJNA, DELIKATNA, MINIMALISTYCZNA – TAKA JEST NOWA ARMATURA, BRODZIKI ORAZ CERAMIKA OD 
DEANTE. NAJŚWIEŻSZE KOLEKCJE INSPIROWANE SĄ DUŃSKIM STYLEM HYGGE, MIŁOŚCIĄ DO NATURY ALBO NOWYM 

INDUSTRIALNYM STYLEM. TO POMYSŁY NA WYJĄTKOWĄ ELEGANCJĘ W ŁAZIENCE.

NOWA ELEGANCJA OD DEANTE

O d kilku sezonów w designie coraz większą rolę odgry-
wają style hygge oraz wabi-sabi. Pierwszy wywodzi się 
z Danii i kładzie maksymalny nacisk na komfort, funk-

cjonalność i „przytulność” naszych wnętrz, drugi zaś, pochodzą-
cy z Japonii, podkreśla wagę tego, co różnorodne, autentyczne, 
nostalgiczne i skromne. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut 
oka, że oba te style dzieli wiele, ale mają jeden wspólny mianow-
nik – to wyraźna inspiracja naturą i jej barwami. Earth tones, bo 
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←  Idealne dopełnienie zarówno dla stonowanych, jak i wyrazistych aranżacji 
stanowi wolnostojąca umywalka z kolekcji Tess w kolorze antracyt. Cienki 
rant nadaje umywalce lekkości, czyniąc ją również elementem dekoracyjnym 
wnętrza. Tess warto zestawić z bezrantową miską WC z kolekcji Peonia 
Zero w tym samym odcieniu. Ze względu na owalny kształt i stosunkowo 
małe gabaryty zalecana jest w szczególności do małych łazienek. Głęboka 
szarość ceramiki i obłe linie przełamują tradycyjne rozwiązania stosowane 
we wzornictwie urządzeń sanitarnych. 

←  Wykończenie Titanium w kolekcji Arnika to połączenie harmonii 
i drapieżności w jednym! Odcień jest elegancki i szlachetny, 
a przy tym mocno czerpie z naturalnych barw. To intrygująca 
i tajemnicza mieszanka dla każdego, kto nie chce klasycznego 
chromu, ale też nie jest przekonany do matowej czerni. Świet-
nie pasuje do wnętrz loftowych, łączących ciepłe i zimne barwy 
czy zróżnicowane materiały i tekstury.

↑  Z myślą o wnętrzach loftowych Deante proponuje baterie 
i deszczownie Temisto. Utrzymana w klimacie retro armatura 
przykuwa uwagę stylizowanymi pokrętłami. Poszczególne ele-
menty armatury są dopracowywane ręcznie, a trwała powłoka 
została naniesiona w procesie electroplatingu, dzięki czemu jest 
bardzo wytrzymała. Kolekcja dostępna jest w kolorze klasycz-
nego, srebrzystego chromu, luksusowego mosiądzu i matowej 
czerni. Każda seria składa się z sześciu baterii i dwóch desz-
czowni – w tym jednej przeznaczonej do montażu nad wanną.

←  Kolekcja Correo to najświeższa 
propozycja w ofercie Deante, która 
trafiła na rynek jesienią 2020 r. 
Wyjątkowe, minimalistyczne 
w formie granitowe brodziki 
i umywalki dostępne są w kolorach 
ziemi: szary metalik, nero i antra-
cyt. Stanowią perfekcyjny zestaw 
z armaturą w kolorze titanium. 
Wyraziste linie i kształty podkre-
ślają prostą formę, która wykreśla 
styl nowej elegancji. Wyrafinowa-
na bryła umywalki oraz subtelnie 
zarysowane załamania w brodziku 
tworzą łazienkę z charakterem.

WWW.DEANTE.PL
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aplikacji SensoWash®,  która umożliwia indywidualną konfigura-
cję wszystkich funkcji, w tym także funkcję spłukiwania i usuwa-
nia nieprzyjemnych zapachów. Standardowo  w zestawie stosuje 
się specjalną glazurę HygieneGlaze® 2.0, która usuwa 99,999% 
bakterii i zarazków. Deska SensoWash® Starck f wykonana jest 
ze szczególnie gładkiego, wytrzymałego i odpornego na zaryso-
wania materiału.

W LOFTOWYM STYLU
Ceramika Viu & meble XViu projektu sieger design, to seria ła-
zienkowa inspirowana miękkimi, organicznymi formami, które 
kontrastują z precyzyjną geometrią. Obejmuje strefę kąpieli, i to-
aletową. Strefa mycia, oparta na opatentowanej przez Duravit 

FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ DURAVIT SĄ INNOWACJE I DOSKONAŁE WZORNICTWO WSPIERANE 
INTELIGENTNYM WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁAMI.  MARKA NIEUSTANNIE 

PRACUJE NAD „ŁAZIENKĄ JUTRA”.

DESIGN NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE – POZNAJ INNOWACJE 

MARKI DURAVIT

N owe produkty Duravit, ze względu na najwyższą ja-
kość wykonania oraz perfekcyjnie dopracowane linie, 
idealnie wpisują się też w każdy styl łazienki – zarówno 

klasyczny, jak i np. industrialny.

INTELIGENTNA TOALETA
Wśród nowości marki Duravit znajdziemy m.in. deskę myjącą 
SensoWash f projektu Philippe Starcka, o  wysokości zaledwie 
4 cm. Produkt posiada inteligentne rozpoznawanie użytkownika, 
czujnik ruchu umożliwiający automatyczne otwieranie pokrywy, 
szeroki zakres opcji ustawień podgrzewania siedziska, przepływu 
wody myjącej i regulacji temperatury suszenia. Deskę można ob-
sługiwać za pomocą zdalnie sterowanego pilota, bądź za pomocą 

Deska myjąca SensoWash f Ceramika Viu & meble Xviu
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technologii c-bonded. Umywalki Viu dostępne w rozmiarach od  
45 x 32 cm do 120 cm w  wersji meblowej lub stawianej. Seria 
mebli Xviu łączy różne powierzchnie ceramikę, metal, drewno 
i szkło.  Wolnostojąca wanna z industrialnym stelażem w kształ-
cie litery V, występuje w kolorze Szampan Mat lub Czarny Mat 
w dwóch rozmiarach: 160x80 cm i 180x80 cm. Program łazien-
kowy XViu dostępny jest w 34 wykończeniach i pasuje również 
do różnych ceramicznych serii.

ŁAZIENKA OD A DO Z
Happy D.2 Plus projektu sieger design to propozycja kompletnej 
łazienki. W serii tej występują nowe opcje kolorystyczne w wersji 

antracytowy mat lub z dwukolorowym kontrastem, z błyszczącą 
bielą w środku i antracytowym matem na zewnątrz, zastosowa-
ne w umywalkach i wannach. Wariant Grafit Super Mat  wypo-
sażony został w  powłokę zapobiegającą zostawianiu odcisków 
palców. Okrągłe lustra z tej serii posiadają włącznik sensorowy, 
funkcję przyciemniania oświetlenia, płynną zmianę barwy świa-
tła oraz opcjonalne podgrzewanie lustra.

UNIKALNE TECHNOLOGIE
Opatentowana przez Duravit technologia c-bonded umożli-
wia połączenie umywalki meblowej w  sposób niezauważalny 
z  szafką podumywalkową. Dzięki dokładnej i  precyzyjnej tech-
nologii łączącej, ceramika i  meble zlewają się w  jedną całość. 
Krawędź umywalki jest ukryta i zredukowana do cienkiego ran-
tu, który łącząc chłodną, gładką ceramikę z naturalną strukturą 
drewna, jest wyjątkowo przyjemny w  dotyku. W  serii Happy  
D.2 Plus  c-bonded z  nową, zaokrągloną krawędzią zewnętrzną 
występuje w  tym samym kolorze co szafka pod umywalkę lub 
pasuje do metalowej konsoli w kolorze czarny mat.

Technologia c-shaped, to ewolucja opatentowanej technologii 
c-bonded gwarantuje, że ceramiczna umywalka i  mebel prze-
biegają w idealnie równoległych liniach.  C-shaped jest dostępny 
z ceramiczną, białą krawędzią zewnętrzną w połączeniu z szafką 
podumywalkową lub metalową konsolą w chromie.

Seria Happy D.2 Plus Umywalka Happy D.2 Plus – technologia c-shaped

Umywalka Happy D.2 Plus z technologią c-bonded

WWW.DURAVIT.PL
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– także kolorystycznie – propozycji baterii łazienkowych, które 
mogą okazać się świetnym dopełnieniem albo wyróżnikiem ory-
ginalnych kompozycji. Przykładem biała i czarna armatura.

Do stylizacji w gołębich szarościach, z efektownymi pasami z pły-
tek o  efekcie 3D w  strefie wanny i  umywalki, dobrano baterie 
z serii Adore White/Chrome. To kolekcja, w której ciekawie ze-
stawiono kolory, łącząc stylową, chłodną biel z połyskującą chro-
mowaną powłoką. Jasna barwa armatury dobrze współgra z tłem 

WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, ŻE NAD WYBOREM BATERII UMYWALKOWEJ, WANNOWEJ, NATRYSKOWEJ NIE TRZEBA SIĘ 
ZA BARDZO ZASTANAWIAĆ: KUPUJEMY I SPRAWA ZAŁATWIONA. NIC BARDZIEJ MYLNEGO. DOPIERO ODPOWIEDNIE 
DOPASOWANIE ARMATURY DO CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ I WYSTROJU CAŁEGO WNĘTRZA SPRAWI, ŻE ARANŻACJA 

BĘDZIE CIEKAWA, SPÓJNA I KOMFORTOWA.

ARMATURA ŁAZIENKOWA  
W BIELI I CZERNI

W ybierając baterie łazienkowe, powinno się wziąć 
pod uwagę różne elementy. Te najważniejsze to 
wysoka jakość, trwałość i  solidność produktu, co 

zapewni nam długie i bezawaryjne użytkowanie. Należy pamię-
tać o proporcjach – nie sprawdzi się zbyt duży kran w zestawie-
niu z małą misą umywalkową i odwrotnie: mała wylewka z bar-
dzo dużą umywalką. To podstawy. 
Istotny jest też jednak wygląd armatury, który powinien harmo-
nizować z całą aranżacją. Producenci oferują wiele interesujących 

1
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o trójwymiarowej fakturze, a stonowany design nie przysłania tej 
bardzo oryginalnej dekoracji ściennej. 

W  strefie wanny projektant umieścił nowoczesną baterię. Jest 
to model czterootworowy: z  wyciąganą rączką natrysku o  cy-
lindrycznej formie, płaskim uchwytem, ceramicznym przełącz-
nikiem wanna/natrysk i wylewką zakończoną perlatorem, który 
napowietrza strumień, sprawiając, że zużywamy wody mniej. 
Bateria wyposażona jest w  głowicę ceramiczną, co gwarantuje 
jej trwałość. Jednouchwytowy ścienny model umywalkowy z tej 
samej serii również posiada regulator ceramiczny oraz wylewkę 
z peralatorem. 

Do  łazienki w tonacji black użyto armatury w takim właśnie od-
cieniu. Jest to niesztampowa propozycja dla koneserów, którzy 
nie boją się ciemnych kolorów. Aranżacja nie przytłacza, ponie-
waż po mistrzowsku zagrano w niej światłem, połyskiem gład-
kich kafli, bielą wybranych elementów wyposażenia i dekoracji. 
W  całość doskonale wpisują się baterie Adore Black/Chrome, 
łączące czerń z  chromem – wielootworowy model wannowy 
i ścienna bateria umywalkowa. 

Komu podoba się ciemna armatura, ale obawia się dominacji 
czerni we wnętrzu – co jest szczególnie uzasadnione, gdy ła-
zienka nie ma zbyt dużego metrażu – powinien poszukać czegoś 
pośrodku. Dla takich właśnie osób projektant wykreował styli-
zację black&white. Białe kafelki, białe ściany, biała ceramika, ale 
grafitowa szafka umywalkowa, ciemna podłoga, czarne uchwyty 
i  inne elementy wykończenia, biało-czarna drobna mozaika we 
wnękach w  strefie prysznica. A  w  roli głównej baterie z  serii 
Algeo Black – ścienny model natryskowy i stojąca bateria umy-
walkowa. Wyróżnia je charakterystyczna, miękka, cylindryczna 
forma  i przede wszystkim matowa czerń. Obie baterie wyposa-
żone są w regulator ceramiczny i mają 5 lat gwarancji. Oryginalny 
design, nowoczesność i trwałość  w jednym. 

W artykule wykorzystano aranżacje i produkty Ferro.

Na zdjęciu bateria 
umywalkowa pod-
tynkowa oraz wan-
nowa wielootwo-
rowa z serii Adore 
White/Chrome

1

Bateria umywalkowa 
podtynkowa 
i wannowa 
wielootworowa z 
serii Adore Black/
Chrome

3

Bateria natryskowa 
ścienna i umywal-
kowa stojąca z serii 
Algeo Black

5

Bateria umywalkowa 
podtynkowa Adore 
White/Chrome

2

Adore Black/Chrome 
- bateria wannowa 
wielootworowa 

4

2

3

4

5

WWW.FERRO.PL
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funkcje strumienia. Tak jak deszczownia, ma praktyczny system ła-
twego usuwania kamienia wapiennego easy clean. Zestaw dostęp-
ny jest w wykończeniu: chrom (Trevi) oraz black (Trevi Black).

NOWOCZESNY STYL SQUERTO LUX
Właściciele niedużych łazienek powinni zainteresować się styliza-
cją w odcieniu white – przytulną, spokojną. Są tu pełne wizualnego 
ciepła elementy drewniane i  elegancka podłoga w  biało-czarną 
szachownicę. W strefie prysznica uwagę zwraca zestaw natrysko-
wy przesuwny z deszczownią Squerto Lux. Chcąc dodać kompo-
zycji bardziej zdecydowanego charakteru, można zamienić stono-
waną wersję chromowaną na model w czerni – Squerto Lux Black. 
Jak jego jasny odpowiednik, posiada kwadratową deszczownię 
o wymiarach 20x20 cm oraz kwadratową, jednofunkcyjną rączkę 
prysznicową. Zaopatrzony jest w  przesuwny drążek metalowy 
o długości 98,5 cm, a także w elegancką, płaską półkę na kosmety-
ki z możliwością regulacji mocowania. Przydatną funkcją jest sys-
tem łatwego usuwania kamienia wapiennego easy clean. 

W NOWOCZESNYCH ŁAZIENKACH CORAZ CZĘŚCIEJ KRÓLUJĄ NATRYSKI BEZ TRADYCYJNEJ KABINY Z BRODZIKIEM, „OSŁONIĘTE” 
JEDYNIE PRZEZROCZYSTĄ TAFLĄ SZKŁA. ICH CECHĄ JEST NIE TYLKO WYSOKA JAKOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ, LECZ TAKŻE 

INTERESUJĄCY DESIGN, KTÓRY SPRAWIA, ŻE STAJĄ SIĘ ORYGINALNĄ OZDOBĄ KOMFORTOWO URZĄDZONEGO WNĘTRZA.

DESIGNERSKIE NATRYSKI FERRO

Aranżacja z zestawem natrsykowym Trevi

Aranżacja z zestawem natryskowym Squerto Lux

W   przykładowym, luksusowym salonie kąpielowym 
– ze ścianami pokrytymi ciemnymi kaflami o  fak-
turze antracytu – strefa prysznica jest praktycznie 

niezauważalna. Posadzka w  białym marmurze stanowi jednoli-
tą płaszczyznę w całym pomieszczeniu. Odpływ niemal „wtapia 
się” w linię ściany i podłogi.  „Niewidzialna” jest również szklana 
ścianka, wysoka po sam sufit.

TREVI – WYSUBLIMOWANY DESIGN
Wyróżnia się tu efektowny zestaw armatury natryskowej Trevi. 
Wchodząca w  jego skład deszczownia ma stalową, okrągłą, gło-
wicę talerzową SLIM o średnicy 30 cm. System usuwania kamienia 
wapiennego easy clean sprawia, że łatwo utrzymać ją w czystości. 
W komplecie z deszczownią jest termostatyczna bateria natrysko-
wa o klasycznej, okrągłej formie. Dzięki specjalnej blokadzie gorącej 
wody nie trzeba się obawiać poparzenia. Blokada safe stop 38°C 
umożliwia ustawienie optymalnej temperatury wody. Równie 
istotnym elementem zestawu jest natrysk ręczny umieszczony na 
przesuwnym uchwycie. Płaska rączka o średnicy 10 cm posiada trzy WWW.FERRO.PL



Nowa marka.
Nowy nurt.

To najlepszy czas, 
by powitać przyszłość.
Nowa marka kolekcji dla łazienek i kuchni dostępna 
już wkrótce w wybranych salonach łazienkowych 
i studiach kuchennych.
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AQUNO SELECT M81 – MOC INNOWACJI
Wraz z  nową baterią kuchenną Aquno Select M81 hansgrohe 
prezentuje nowy, niekonwencjonalny produkt, w którym trady-
cyjna bateria została wyposażona w dodatkową płaską wylewkę 
umieszczoną na korpusie baterii. Po raz pierwszy strumienie la-
minarne i natryskowe uzupełnione zostały o delikatny wypływ ze 
zintegrowanej wylewki. Umożliwia ona korzystanie z wyjątkowo 
miękkiego strumienia SatinFlow, który działa podobnie jak prysz-
nic. Nie tylko pozwala na mycie pod szerokim, równomiernym 
strumieniem, ale dodatkowo czyni je delikatniejszym i  bardziej 
skutecznym. Wszystko dzięki nowatorskiemu rozmieszczeniu 
dysz oraz ich odpowiedniej liczbie. Zastosowanie wielofunkcyj-
nego sitka np. na warzywa i owoce, które dołączone jest do opa-
kowania i idealnie mieści się pod strumieniem, zapewnia prostą 
i wydają pracę przy zlewie. Bateria została wyróżniona nagrodą 
konsumencką KitchenInnovation of the Year® 2020.

MARKA HANSGROHE JUŻ OD PONAD STU LAT 
WYPOSAŻA NASZE DOMY W ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ 

I KUCHENNĄ. JEJ BATERIE TO NIEKWESTIONOWANY 
POPIS WYJĄTKOWEGO DESIGNU, INNOWACYJNYCH 

ROZWIĄZAŃ I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. NIE INACZEJ 
JEST W PRZYPADKU NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ 
KUCHENNYCH HANSGROHE: BATERII TALIS M54 

I AQUNO SELECT M81.

HANSGROHE 
ZMIENIA  

WIZERUNEK 
KUCHNI

TALIS M54 – IMPONUJACA FORMA I FUNKCJA
Nowa bateria Talis M54 łączy minimalistyczny wygląd, eksklu-
zywne matowe wykończenie i maksimum funkcji. Ponadczaso-
wy, industrialny design w połączeniu z ciekawą koncepcją kolo-
rystyczną (chrom, stal szlachetna, czarny mat) sprawią, że nada 
ona indywidualnego charakteru każdej kuchni. Co więcej – ba-
teria dostępna jest w trzech efektownych kształtach: litery U, L 
lub z wysokim łukiem. Pasuje do wnętrz urządzonych w różnych 
stylach, płynnie wtapiając się w  różnorodne aranżacje i  prze-
kształcając strefę zmywania w centalny punkt na mapie wnętrza.

Wydłużoną sylwetkę baterii Talis M54 podkreśla smukły uchwyt 
i  lekko spłaszczona forma korpusu. Minimalistyczne oznaczenia 
ciepłej i zimnej wody oraz delikatnie zaznaczony kształt wyciąga-
nej wylewki pozostają prawie niewidoczne. Ciekawym detalem 
jest dopasowanie koloru węża natrysku do kolorystyki wykoń-
czenia baterii.

Ergonomiczny uchwyt Talis M54 zapewnia użytkownikowi pełną 
kontrolę nad ustawieniami wody. Strumień o natężeniu przepły-
wu 7 litów na minutę szybko napełnia nawet większe naczynia. 
Dostępny tryb rozpylenia wody jest szczególnie efektywny pod 
względem wykorzystania zasobów naturalnych i ogranicza zuży-
cie tego cennego surowca do 3,5 litra na minutę. Dyskretny, intu-
icyjny przycisk sterujący jest wyjątko ergonomiczny i pozwala na 
precyzyjne mycie warzyw czy płukanie rąk.

Bateria Talis M54

Bateria Aquno Select M81

WWW.HANSGROHE.PL
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ŁAZIENKA 
#CLOSETOYOU

TECE JEST NIEZALEŻNĄ, RODZINNĄ FIRMĄ, KTÓRA  
OD PONAD 30 LAT POZOSTAJE BLISKA LUDZIOM. TO 
DZIĘKI OTWARTOŚCI, CIEKAWOŚCI I ZROZUMIENIU 

POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW, MOŻE OFEROWAĆ STARANNIE 
PRZEMYŚLANE PRODUKTY I USŁUGI, KTÓRE WPŁYWAJĄ  

NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA. 

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE I PROFILE PRYSZNICOWE 
W KOLORZE ARMATURY SANITARNEJ
Klasyczny chrom i  stal nierdzewna jako jedyna opcja przy wy-
borze elementów wyposażenia łazienki? Te czasy już minęły! 
Dzięki specjalnym powłokom PVD możemy dopasować przycisk 
TECEsquare metal i profil prysznicowy TECEdrainprofile do ofer-
ty wiodących producentów armatury sanitarnej. Nowe modele 
dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych – złoto czer-
wone, optyczne i czarny chrom. Powierzchnie przycisków i profili 
charakteryzują się wysoką jakością wizualną – pod względem 
połysku i walorów kolorystycznych. Są także wyjątkowo odpor-
ne na zarysowania i potencjalne czynniki korozyjne.

TOALETA MYJĄCA TECEone
TECEone to dowód, że toaleta myjąca może być atrakcyjna wizual-
nie, intuicyjna w obsłudze, prosta w montażu i pozbawiona zbęd-
nych funkcji oraz elektroniki. Jest minimalistyczna i kompaktowa, 
dzięki czemu wpisuje się w  styl nowoczesnych łazienek – także 
tych o  niewielkim metrażu. Sterowanie odbywa się wyłącznie 
za pomocą dwóch subtelnych pokręteł – jedno służy do regulacji 
temperatury, drugie do sterowania ciśnieniem wody. TECEone nie 
wymaga przyłącza prądu, a  ciepła woda pochodzi bezpośrednio 
z instalacji. Automatyczne mycie dyszy to gwarancja higieny – za-
równo przed, jak i po użyciu. Dzięki bezrantowej konstrukcji toa-
leta jest także łatwa w utrzymaniu w czystości. Na komfort użyt-
kowania wpływa także ergonomiczna i  stabilna deska z  cichym 
mechanizmem opuszczania Soft-Close. TECEone działa w oparciu 
o baterię termostatyczną i kartusz do regulacji wody. Brak prądu, 
modułu zasilającego, mniej technologii – to większe bezpieczeń-
stwo i prosta instalacja – duża wartość nie tylko dla samego wyko-
nawcy, ale także dla przyszłych użytkowników.

WWW.TECE.PL
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Fot. Lupe de la Vallina
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Pracowity  
KARIM RASHID

KARIM RASHID JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ PŁODNYCH PROJEKTANTÓW SWOJEGO 
POKOLENIA. POTWIERDZAJĄ TO LICZBY. PONAD 4000 PROJEKTÓW, PONAD 300 NAGRÓD 

I PRACA W OKOŁO 40 KRAJACH, NIEZLICZONE PRELEKCJE WYGŁOSZONE NA WIELU 
SCENACH ŚWIATA, PUBLIKACJE, WYSTAWY.

K arim Rashid studiował i  zaczynał karierę w  Kanadzie, 
studia podyplomowe ukończył w Neapolu, ale to w No-
wym Jorku, w  1993 roku otworzył swoje studio pro-

jektowe. Dokonania pracowni obejmują prace związane z modą, 
wnętrzami, muzyką, oświetleniem i wieloma innymi dziedzinami. 
Karim współpracował z największymi światowymi markami, taki-
mi jak m.in. Kenzo, Alessi, Prada, Audi, Cappellini, Carolina Herrera, 
Estee Lauder, Foscarini, Giorgio Armani, Sony czy Toyota. Pro-
jektuje również wnętrza. Posiada doktoraty honoris causa OCAD 
w Toronto i Corcoran College of Art & Design w Waszyngtonie. 
Jego prace można zobaczyć na stałych wystawach czternastu 
muzeów na całym świecie, w  tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w  San Francisco, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w  Nowym Jorku 
i Centre Pompidou w Paryżu. Jest zdobywcą niezliczonych nagród, 
w  tym nagrody Red Dot, I.D. Magazine Annual Design Review, 
nagrody IDSA Industrial Design Excellence oraz nagrody Chicago 
Athenaeum Good Design. Często wygłasza prelekcje na uniwer-

Fot. Glass Design

sytetach i kongresach na całym świecie. Promuje ideę głoszącą, iż 
wzornictwo nie jest przeznaczone jedynie dla elit – dobry design 
powinien być powszechnie dostępny. A jego twórcy winni „patrzeć 
w przyszłość” generując postęp, zamiast nostalgicznie oglądać się 
za siebie.  Przekonania Rashida dotyczące kierunku projektowa-
nia są jasno określone w jego książkach, takich jak „Design Your 
Self”, Harper Collins (2006); „Evolution”, Rizzoli (2004) i „I Want to 
Change the World”, Universe (2001).
Takim „spojrzeniem w przyszłość” może być np. nowa umywalka 
Lap Plus, którą Karim Rashid zaprojektował dla marki Glass De-
sign. Zdobi ją delikatny, aczkolwiek spektakularny efekt dekora-
cyjny. Subtelne linie  tworzą elipsy wokół misy umywalki kreując 
wizualną iluzję. Podkreślają ją kombinacje kolorystyczne – białe 
linie umieszczone są na czarnej umywalce lub odwrotnie –  czarne 
na białej. Umy https://lh3.googleusercontent.com/a/default-use-
r=s28-c-k-no walka jest wykonana z materiału Vetrofreddo® opa-
tentowanego przez Glass Design a konsola ze stali nierdzewnej.



STREFA UMYWALKI

26

SERIA LUSTER DOT.PLUS
PRODUCENT: MIIOR

Przewagi rynkowe:
•  zupełnie nowa, wysuwna linia, powstała na skutek poszukiwania duże-

go, uniwersalnego lustra, które mogłoby pasować do niemal każdego 
wnętrza;

•  wysuwa się jedynie okrągła część lustra  o średnicy 50 cm, dzięki cze-
mu  można zarówno wygodnie się przejrzeć, jak i przyjrzeć dokładnie 
naszej twarzy;

•  jak w każdym innym modelu od Miior, światło włącza się automatycz-
nie po wysunięciu lustra;

•  opcja anti-fog;
•  rozmiary: 120x70 cm, 140x70 cm, część/części wysuwne: średnica 

50 cm. Głębokość 4 cm;
•  wiele modeli;
•  rama części wysuwnej: szczotkowane aluminium; temperatura barwo-

wa oświetlenia: neutralna (4000K) i ciepła (3000K).

Autor projektu: Miior
Cena netto: od 3950 zł

INTRYGOWAĆ I BYĆ INSPIRACJĄ. 
MIIOR. TO DZIAŁA!

MIIOR NIE PRZESTAJE UWODZIĆ SWOIMI UNIKALNYMI LUSTRAMI WYSUWNYMI DO KAŻDEJ ŁAZIENKI. 
NOWE WERSJE KOLORYSTYCZNE HITÓW SPRZEDAŻY, ZUPEŁNIE NOWA LINIA MODELOWA, NOWE RYNKI 

ZBYTU. A OPATENTOWANA TECHNIKA WYSUWU NIEUSTANNIE POWODUJE UŚMIECH NA TWARZACH 
UŻYTKOWNIKÓW TYCH LUSTER. SZALONY ROK 2020.

WWW.MIIOR.COM

NOWE WYKOŃCZENIA LUSTER MOON.
PRODUCENT: MIIOR

Przewagi rynkowe: 
•  niezwykle cenione wysuwne lustra okrągłe, rama: biała, czarna, 

szczotkowane aluminium, szczotkowane złoto, szczotkowana miedź;
•  do tradycyjnej białej i aluminiowej kolorystyki ram i uchwytów dołączy-

ły: czarna, złota i miedziana;
•  lustra te łączą niezwykły komfort prac przy twarzy z wysoką estetyką 

wykonania;
• opcja anti-fog;
• średnice luster: 60, 70 i 80 cm. Głębokość: 7 cm;
•  istnieje też opcja niewysuwna (model Min.) o średnicy 90 i 100 cm, 

oraz wersja do zabudowy (model Inn.) o średnicy 60 cm;
•  temperatura barwowa oświetlenia: zimna (7000K), neutralna (4000K) 

i ciepła (3000K).

Autor projektu: Miior
Cena netto: od 1390zł  
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PO SYFONACH ICH POZNACIE

OKAZUJE SIĘ, ŻE TO WŁAŚNIE SYFONY SĄ TYM MAŁYM ELEMENTEM, KTÓRY ORGANIZUJE 
PRZESTRZEŃ I TYM MAŁYM SZCZEGÓŁEM, KTÓRY DOPEŁNIA WYKOŃCZENIE KAŻDEJ ŁAZIENKI. 
WIEMY O TYM, BO PRODUKUJEMY JE JUŻ PONAD 50 LAT, A PRACUJEMY NAD NIMI KAŻDEGO 

DNIA. PO TO, ABY KAŻDY ZNALAZŁ TAKI, JAKI MU PASUJE, ABY BEZ PROBLEMU MÓGŁ GO 
ZAINSTALOWAĆ… I ŻEBY NIE MYŚLAŁ O NIM PRZEZ KOLEJNE LATA.

SYFON EASYCLEAN
PRODUCENT: PREVEX

Przewagi rynkowe:
•  syfon czyszczony od góry (patent);
•  szeroka gama kolorystyczna zamknięć;
•  wysoka jakość wykonania;
•  szeroki wybór materiału body (plastik, plastik chromowany, mosiądz – 

wersja Premium, limitowana);
•  szerokie widełki cenowe;
•  zwycięzca konkursu Dobry Wzór 2019 Instytutu Wzornictwa Przemy-

słowego w kategorii Dom.

Polecane do wnętrz:
•  industrialnych, eleganckich, do dużych łazienek i salonów kąpielowych 

w wysokim standardzie;
•  przy designerskich, odsłoniętych umywalkach jako ozdobny element 

wykończeniowy;
•  niezastąpiony także w pomieszczeniach użyteczności publicznej: szpi-

talach, hotelach, basenach, salonach SPA, szkołach, gdzie wymagany 
jest wysoki poziom higieny.

Autor projektu: Prevex
Cena netto: od 50 PLN

WWW.PREVEX.COM

SYFON PRELOC OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE
PRODUCENT: PREVEX

Przewagi rynkowe:
•  gwarantowana oszczędność miejsca (montowany „na ścianie”);
•  uniwersalność, wysoka jakość wykonania;
•  wstępnie złożony, łatwy w instalacji;
•  możliwość podłączenia pralki i zmywarki;
•  duża ilość akcesoriów;
•  do każdej umywalki.

Polecane do wnętrz:
•  niezastąpiony w małych i średnich łazienkach, w których liczy się każdy 

centymetr powierzchni;
•  do każdego rodzaju wnętrz;
•  do umywalek nablatowych lub osadzonych w szafkach, z przelewem 

lub bez;
•  do łazienek „wielofunkcyjnych” – z pralką, zmywarką etc.

Autor projektu: Prevex
Cena netto: od 35 PLN
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CLEAN HANDS, CLEAN LINES  
– NOWY, BEZDOTYKOWY  

DESIGN OD DAMIXA

SILHOUET TOUCHLESS TO REWOLUCYJNE BATERIE BEZDOTYKOWE, ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ 
O ZASTOSOWANIU W DOMACH. STYLOWE, PRAKTYCZNE I HIGIENICZNE, PONIEWAŻ POZWALAJĄ 

UNIKNĄĆ DOTYKANIA BATERII BRUDNYMI DŁOŃMI. PRZEPŁYW I TEMPERATURĘ WODY MOŻNA W PROSTY 
SPOSÓB DOSTOSOWAĆ ZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHCESZ UMYĆ RĘCE, ZĘBY, OGOLIĆ SIĘ CZY 

NAPEŁNIĆ SZKLANKĘ ZIMNĄ WODĄ!

STREFA UMYWALKI
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BEZDOTYKOWA BATERIA  
UMYWALKOWA SILHOUET TOUCHLESS
PRODUCENT: DAMIXA

Przewagi rynkowe: 
•  Zaprojektowana dla Twoich potrzeb: Silhouet Touchless to rewolucja 

w bateriach bezdotykowych, zaprojektowanych specjalnie dla Twoich 
potrzeb w łazience.

•  Higieniczna: zwykły kran jest dotykany wiele razy dziennie, co może 
przyczynić się do przenoszenia bakterii i wirusów na innych użytkow-
ników. Dzięki Silhouet Touchless można tego uniknąć. Przepływ wody 
jest włączany przez przysunięcie dłoni w pobliże czujnika i wyłączany 
automatycznie po ich odsunięciu.

•  Prosta instalacja: Silhouet Touchless pasuje do większości umywalek 
i jest równie prosty w instalacji jak zwykła bateria. Zasilanie – bateria 
6V – znajduje się pod umywalką, stąd jej wymiana, gdy to konieczne, 
też jest bardzo prosta.

•  Pasuje do Twojego stylu: Seria Silhouet Touchless odznacza się 
ponadczasowym, prostym nordyckim wzornictwem, doskonale 
komponującym się z wystrojem domów zarówno klasycznych, jak 
i nowoczesnych.

•  Wytrzymała powierzchnia jest dostępna w różnych wariantach 
kolorystycznych: chrom, szczotkowany mosiądz i matowa czerń, dzięki 
czemu można doskonale dobrać armatury do wykończenia wnętrz. 
Konstrukcja i warianty kolorystyczne doskonale pasują do pozostałych 
produktów z serii Silhouet.

Polecane do wnętrz: w ofercie dostępne są produkty zarówno do użytku 
prywatnego, jak i do obiektów użyteczności publicznej. 
Autor projektu: Claus Rantzau, Damixa Design & Engineering Manager
Cena netto: dostępna od 1 563 zł (bez VAT)

WWW.DAMIXA.PL

Dowiedz się więcej o kolekcji
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UMYWALKI RAK-VARIANT,  
CZYLI SWOBODA WYOBRAŹNI

RAK-VARIANT TO KOLEKCJA ZAPROJEKTOWANA PRZEZ WŁOSKI DUET PROJEKTANTÓW DANIELA 
DEBIASIEGO I FEDERICO SANDRI, KTÓRA OTWIERA NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ 

PROJEKTOWYCH I STYMULUJE SWOBODĘ WYOBRAŹNI. ZNAJDZIEMY W NIEJ SZEROKĄ GAMĘ UMYWALEK 
DO KAŻDEJ ŁAZIENKI: NABLATOWYCH, PODBLATOWYCH I WPUSZCZANYCH W BLAT, Z OTWOREM NA 
BATERIE LUB BEZ, O RÓŻNORODNYCH KSZTAŁTACH – OKRĄGŁYM, OWALNYM CZY KWADRATOWYM.

WWW.RAKCERAMICS.COM
WWW.RACERONLINE.PL

UMYWALKI RAK-Variant
PRODUCENT: RAK CERAMICS

Przewagi rynkowe:
•  Seria zapewnia architektom i projektantom wnętrz kompletną i modu-

łową gamę, spełniającą wszystkie potrzeby projektowe, umożliwia ła-
twe wkomponowanie różnych elementów kolekcji w różne typy wnętrz.

•  Szeroka gama kształtów, wersje z otworem na baterie lub bez, w su-
mie 25 modeli umywalek (w tym 10 nablatowych, 10 wpuszczanych 
w blat i 5 podblatowych).

• Doskonały design.
•  Rozwiązania wpuszczane to doskonały kompromis pomiędzy funkcjo-

nalnością a estetyką –umywalka może zostać osadzona na dowolnym 
blacie, w porównaniu z modelami podblatowymi zapewnia więcej 
miejsca do przechowywania pod umywalką.

•  Rozwiązanie nablatowe podkreśla kształt umywalki, materiał ceramicz-
ny i piękny design. Umywalka staje się centralnym punktem odniesienia 
i odgrywa fundamentalną rolę w ostatecznym projekcie wnętrza.

•  W wersji podblatowej umywalka jest po prostu funkcjonalnym elemen-
tem wyposażenia, niemal niezauważalnym w otaczającej ją przestrzeni. 
To rozwiązanie ułatwia utrzymanie czystości na blacie łazienkowym.

• Wysokiej jakości ceramika.
• Smukłe krawędzie 5mm, jednocześnie niezwykle wytrzymałe.

Polecane do wnętrz: w każdej stylistyce
Autor projektu:  Daniel Debiasi i Federico Sandri
Cena netto: od 406 zł

DYSTRYBUTOR MARKI
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Ekologia to przede wszystkim takie zaprojektowanie ła-
zienki, aby korzystanie z  niej wymagało jak najmniej-
szego zużycia wody. To dobór odpowiednich baterii 

umywalkowych czy postawienie na deszczownie zamiast kla-
sycznego natrysku.

JAK ZATEM OSZCZĘDZAĆ WODĘ W ŁAZIENCE? 
Po pierwsze tak zaplanować wnętrze, aby umożliwiało korzysta-
nie z prysznica, a nie jedynie z wanny. Nie oznacza to jednak, że 
musimy całkowicie z  niej zrezygnować – wystarczy zastosować 
sprytne rozwiązania, takie jak parawan nawannowy plus desz-
czownia z wylewką wannową i koniecznie baterią termostatycz-
ną. Taka bateria pozwala bowiem zredukować ilość wody nawet 
o  kilkanaście procent. Fajnym przykładem takiego rozwiązania 
jest superdesignerska kolekcja deszczow-
ni Moza ze składaną, niewielką wylewką. 
Produkty marki KFA Armatura z  tej serii 
dostępne są matowym czarnym wykończe-
niu, które jest hitem ostatnich sezonów jeśli 
chodzi o  trendy w projektowaniu łazienek. 
Pomogą nam też zadbać o mniejsze zużycie 
wody, jeśli kąpiel w wannie wybierzemy je-
dynie od święta – oszczędność wody przy 
jednorazowej rezygnacji z napełniania wan-
ny to nawet kilkadziesiąt (!) litrów.
Druga, równie ważna sprawa to strefa 
umywalki. Czy zwracamy uwagę na to ile 

wody zużywa nasza bateria umywalkowa? A  to jest napraw-
dę kluczowe. Na rynku dostępnych jest sporo pięknych baterii 
o ograniczonym przepływie. Warto zwrócić uwagę na serię Lo-
gon marki KFA Armatura. Dostępna jest w  dwóch wykończe-
niach: chromie oraz matowej czerni, a zamontowane w nich na-
powietrzacze zmniejszają zużycie do poziomu 6 litrów na minutę. 
Analogicznie niskie zużycie ma również kolekcja Abasha o bar-
dziej klasycznym designie – pasująca do prostych, nowoczesnych 
wnętrz. Co ważne, dostępna jest zarówno w  wersji niskiej, jak 
i wysokiej do umywalek nablatowych.
Niepodważalnym hitem wśród baterii umywalkowych ostatnich lat 
jest wygięty, minimalistyczny kształt wylewki. Jeśli jest to wzór, któ-
ry nam się spodobał postawmy na serię Moza – piękną i ekologicz-
ną, z silikonowym napowietrzaczem SLC Rub Clean, który ogranicza 
zużycie wody i jest łatwy w czyszczeniu. Aby usunąć z niego osad 
wystarczy przetrzeć sitko palcem.

PROSTE? PROSTE!
Stawiając na świetny design możesz też być ekologiczny. Zawsze 
od tego zaczynaj: niech produkty które wybierasz będą oszczęd-
nościowe. Masz wtedy pewność, że nadążasz za trendami. Pa-
miętaj, troska o zasoby wodne to nie tylko megatrend, to nasz 
obowiązek. 

ŁAZIENKOWA EKOLOGIA  
– TREND CZY COŚ WIĘCEJ?

DESIGN JEST WAŻNY, WNĘTRZA W KTÓRYCH PRZEBYWAMY POWINNY BYĆ PIĘKNE I CIESZYĆ NAS ZA KAŻDYM RAZEM, 
GDY Z NICH KORZYSTAMY. WARTO PODĄŻAĆ ZA TRENDAMI, ALE Z ROZSĄDKIEM. JAKI JEST ZATEM NAJWAŻNIEJSZY 

OBECNIE TREND W PROJEKTOWANIU ŁAZIENKI? ODPOWIEDŹ MOŻE BYĆ TYLKO JEDNA: EKOLOGIA.

WWW.KFA.PL

Bateria umywalkowa AbashaBateria umywalkowa LogonBateria umywalkowa Moza

Zestaw prysznicowy 
Moza dostępny jest 
również z wylewką 

wannową
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MOODY – POMIĘDZY KLASYKĄ A TRENDAMI
Moody to kolekcja mebli łazienkowych zaprojektowana po to, 
aby codzienność była przyjemniejsza. Meble wyposażono w no-
woczesne rozwiązania techniczne, stworzone z  myślą o  użyt-
kownikach. Zaczynając od prowadnic z pełnym wysuwem i sys-
temem Soft-Close, po metalowe uchwyty, montowane wzdłuż 
całej długości frontu. Atutem uchwytów są zagłębienia wyprofi-
lowane pod kątem 30°, co sprzyja wygodnemu otwieraniu szu-
flad. Wszystkie te elementy sprawiają, że codzienna łazienkowa 
rutyna staje się łatwiejsza. Nie można nie wspomnieć o  cieka-
wym designie mebli. Trapezowe, łączone nogi zapewniają syl-
wetce szafki stabilność, a także wizualną smukłość.

ELITA SWOJE MEBLE TWORZY Z WYJĄTKOWĄ DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY I Z POSZANOWANIEM JAKOŚCI 
WYKORZYSTANYCH DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW. INSPIRACJĄ DLA NOWYCH KOLEKCJI SPOD ZNAKU MARKI SĄ 

ZARÓWNO GEOMETRYCZNE KSZTAŁTY I KLASYCZNE LINIE, JAK I FUNKCJONALNOŚĆ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.

MEBLE ELITA  
– Z PASJI DO PROJEKTOWANIA

LOOK – PIĘKNO BEZ NADMIARU
Estetyka wykonania, atrakcyjny, wyrazisty kształt oraz proste 
linie – to najważniejsze cechy wyróżniające kolekcję mebli ła-
zienkowych Look. Szafki wykonane zostały z trwałych i nowo-
czesnych materiałów przy użyciu profesjonalnych technik pro-
dukcyjnych. Elegancję i dbałość o szczegóły widać w każdym ich 
elemencie. Bezwzględną zaletą tego szykownego zestawu jest 
zaskakująca przestronność, tak niezbędna w łazience. 
Seria Look niesie definitywny przekaz: przestrzeń należy wyko-
rzystać w każdym milimetrze i urządzić ją z gustem. Dlatego też 
kolekcję można konfigurować indywidualnie dla uzyskania nie-
powtarzalnego efektu.

Kolekcja Look Kolekcja Moody
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ELITSTONE – JAKOŚĆ, STYL I ELEGANCJA
ElitStone to marka blatów i konsol zaprojektowanych dla marki 
Elita. Wykonane zostały z marmuru kompaktowego – materiału 
nie tylko trwałego, ale także bardzo wszechstronnego.
Konsole i blaty ElitStone wyróżniają się pod względem jakości, stylu 
i elegancji. Są łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu czystości. Te niepo-
wtarzalne komponenty charakteryzują się odpornością na ciepło, 
działanie wody i  pary, a  także silne naciski. Występują w  dwóch 
odcieniach z efektem backsplashu. Dzięki temu idealnie współgrają 
z  kolorowymi umywalkami nablatowaymi, zapewniając zharmo-
nizowany wygląd. Ze względu na swoją solidność, zarówno blaty 
jak i konsole ElitStone świetnie sprawdzą się nie tylko w łazienkach 
prywatnych, ale także w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

INGE NEW – DLA ZWOLENNIKÓW MINIMALIZMU
Kolekcję mebli łazienkowych Inge New zaprojektowano, by speł-
niała oczekiwania w zakresie komfortu użytkowania, funkcjonal-

ności, a także coraz bardziej istotnego we współczesnym świecie 
designu. Seria mebli dedykowana jest entuzjastom stylu skandy-
nawskiego. Meble charakteryzują się czystością i bezpretensjonal-
nością formy, w której dominuje biel oraz nienarzucająca się czerń.
Kolekcja wyróżnia się wielością rozwiązań, a co za tym idzie swo-
bodą w łączeniu poszczególnych jej modułów. Dzięki temu stwo-
rzyć można przyjazne wnętrze o indywidualnym i wyjątkowym 
charakterze.

Atrybutami tej oryginalnej kolekcji są:
•   szuflady z metalowymi bokami i pełnym wysuwem, zaopatrzo-

ne w system cichego, miękkiego domyku, dodatkowo uzupeł-
nione o czarne maty antypoślizgowe,

•  blaty odporne na zaplamienia oraz łatwe w utrzymaniu czystości,
•  szklane półki z regulowaną wysokością i szuflady z pełnym wy-

suwem w słupkach.

LOFTY – PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA
Lofty to kolekcja, która z  zewnątrz emanuje klarownością, 
a w środku swobodą. Ta seria kontynuuje tradycję tworzenia 
wszechstronnych mebli łazienkowych. Wprowadzono w  niej 
wiele praktycznych rozwiązań, które sprawdzą się idealnie 
w  przestronnym wnętrzu, a  także sprostają wymaganiom 
nawet najbardziej bezkompromisowych użytkowników. Do-
datkowo połączenie przemyślanych funkcji i technologii spra-
wi, że codzienność stanie się prostsza i  łatwiejsza. To szafki 
stworzone z myślą o rodzinie, które z pewnością zaspokoją jej 
oczekiwania.

Kolekcja blatów i konsol ElitStone

Kolekcja Lofty

Kolekcja Inge New

WWW.ELITAMEBLE.PL
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ARCHITEKCI I KLIENCI POKOCHALI KOLORY W ŁAZIENCE. 
MATOWA CZERŃ JEST W OFENSYWIE. ZA CHWILĘ 

KOLEJNYM, WAŻNYM TRENDEM BĘDZIE RÓŻOWE ZŁOTO. 
MARKA STEINBERG WYPRZEDZA MODY I POKAZUJE JAK 

PREZENTUJE SIĘ EKSKLUZYWNA ELEGANCJA W OBU 
ODMIANACH.

RÓŻOWE LATA 
Z ARMATURĄ 

PREMIUM

S teinberg. niemiecki producent armatury premium, za-
wsze stara się być o  krok do przodu w  łazienkowych 
trendach. Od lat w  ofercie ma rozwiązania w  czarnym 

macie, które wyróżnia na rynku trwałość oraz jakość powłok. 
W ekipie Steinberga wiedzą już, że w ekskluzywnych wnętrzach 
hitem staje się różowe złoto. Wyjątkowe kolekcje w tym wykoń-
czeniu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom inwestorów.

Kolory czerni, złota, miedzi i  brązu powróciły do łask produ-
centów i projektantów armatury nie bez powodu. Przeżywają 
swoje „pięć minut” już co najmniej od dwóch lat, a to oznacza 
jedno: klienci naprawdę te wykończenia pokochali. W  rene-
sansie barw w łazienkach, to szczególnie czerń i różowe złoto 
grają pierwsze skrzypce. Marka Steinberg znana jest z  tego, 
że w swojej ofercie ma szeroką gamę rozwiązań zarówno do 
umywalki i pod prysznic w jednym i drugim wykończeniu. Ró-
żowe złoto pojawiło się w łazienkowych przestrzeniach na fali 
popularności stylu industrialnego, wyjątkowo łaskawego dla 
metalowych, matowych powierzchni. Dlatego jeszcze w dru-
giej połowie 2019 roku Steinberg wzbogacił swoją ofertę wła-
śnie o takie rozwiązania.

←  Elegancja w czystej postaci – subtelna forma i wykończenie z różowego 
złota sprawia, że bateria nablatowa z serii 250 stanowi najlepszą biżute-
rię do łazienki, jaką można sobie wymarzyć.



35

STREFA UMYWALKI

Różowe złoto to wybór idealny do wnętrz w  surowym stylu 
z paletą barw betonu – czyli szarości. W odróżnieniu od żółte-
go złota, które w naszym kraju kojarzy się z bizantyjskim prze-
pychem, różowa wersja to szlachetna odmiana. O ile matowa 
czerń w zasadzie pasuje do każdej aranżacji, to różowe złoto 
wymaga odpowiedniego otoczenia. Albo wprawnego projek-
tanta, który będzie potrafił wprowadzić je do łazienki. Z tego 
powodu też będzie naturalnym wyborem dla tych, którzy szu-
kają rozwiązań nieszablonowych, czasem nawet „spoza” kata-
logu – i co tu ukrywać – ekskluzywnych.

W ofercie Steinberg różowe złoto znajdziemy w seriach z ko-
lekcji Individuals. Już na pierwszy rzut oka widać, że armaturę 
w nowym kolorze wyróżnia genialna jakość barwy oraz sub-
telna gra kolorów – jakość powłoki to mocny punkt każdego 
produktu marki Steinberg. Kolekcja Individuals skrojona zosta-
ła z myślą o klientach, którzy cenią rozwiązania szyte na miarę 
i o wyjątkowej jakości.

W różowym złocie dostępne są serie 100, 250, 260 (oraz akce-
soria serii 660) – czyli liczne baterie umywalkowe, wannowe 
(w  tym wysoka, stojąca) czy zestawy prysznicowe oraz wy-
brane akcesoria.

Niemiecka marka stawia na tworzenie produktów najlepszej 
jakości z myślą o indywidualnym odbiorcy.

Uzupełnieniem obu propozycji są akcesoria z  serii 660. Wie-
szak i  haczyk na ręcznik, uchwyt na papier toaletowy czy 
szczotka w kolorze różowego złota to propozycje może odrobi-
nę ekstrawaganckie, szalone ale z pewnością wyjątkowe. Nie 
można o nich zapomnieć jeśli chcemy stworzyć spójne z arma-
turą wnętrze.

↑  Seria 260 to m.in. wyjątkowa stojąca bateria wannowa, która 
w wykończeniu z różowego złota przypomina prawdziwe 
dzieło sztuki. Kolekcja jest dziełem Jochena Schmiddema na 
stałe współpracującego z marką Steinberg.

↑   Steinberg wyprzedza trendy – dlatego wprowadza na rynek baterie 
w nowym, intrygującym wykończeniu szczotkowanego złota. To wybór 
idealny dla wielbicieli art deco. Produkty w tym wykończeniu (m. in. seria 
100, którą widzicie na zdjęciu) w pełni dostępne będą od nowego roku.

↑  Armatura w matowej czerni nadal kusi. Seria 280 to także ba-
terie natynkowe, które pozwalają wykreować minimalistyczną 
strefę umywalki.

←  Matowa czerń 
znakomicie prezen-
tuje się również pod 
prysznicem – na tle 
płytek ceramicznych 
podtynkowy termostat 
z serii 160 będzie 
razem z resztą zestawu 
natryskowego praw-
dziwą ozdobą wnętrza.

WWW.STEINBERG.PL
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UMYWALKI – co wybierają architekci?

PATRYCJA SUSZEK-RĄCZKOWSKA, POCO DESIGN

Projektując strefę umywalki możemy dać się ponieść 

wyobraźni. Włoski producent armatury Nic Design 

zaskakuje najnowszą paletą barw. Prócz standardo-

wej czerni i bieli znajdziemy tu zarówno stonowane 

odcienie szarości, beżu i brązów, jak i odważne odcie-

nie musztardy, szałwii i cegły.

KAROLINA RUTKA-GŁOGOCKA, KWADRATON

W strefie umywalki większość naszych inwestorów 

w roku 2020 decydowała się na baterie podtynko-

we. Typowy chrom coraz częściej zastępują wykoń-

czenia złote, czarne lub miedziane. Nasi inwestorzy 

odważniej wybierają kształt i materiał umywalki. Po-

jawiają się kamienne i miedziane misy. W projektach 

stosujemy głównie kamienne blaty. Strefa umywalki 

to również lustra i oświetlenie. Tutaj coraz częściej 

pojawiają się lustra do makijażu i dekoracyjne lampy, 

które mają nadać jej niepowtarzalny charakter.

JAKUB WIŚNIEWSKI, JMW ARCHITEKCI

W realizowanych przez nas projektach staramy się 

stosować indywidualnie projektowane umywalki 

wolnostojące lub integrowane z blatami czy mebla-

mi łazienkowymi. Dzisiejsza technologia wykonania 

oraz możliwość impregnacji powoduje, że tego typu 

rozwiązania są nie tylko estetyczne, ale także funk-

cjonalne. Aspekt utrzymania czystości ze wzglę-

du na brak szczelin i załamań powoduje, że jest to 

szczególnie ułatwione. Mnogość materiałów dostęp-

nych na rynku, jest dziś bardzo zróżnicowana i sze-

roko dostępna – kamień naturalny, spieki kwarcowe 

czy odporne na zarysowania, twarde tworzywa. 

MARTA MAGNOWSKA, ADRIAN NICPOŃ, KODO 

PROJEKTY I REALIZACJE WNĘTRZ

Rok 2020 był ciekawy, jeżeli chodzi o nowości pro-

duktowe, jakie pojawiły się w tym czasie na rynku. 

Zaciekawiły nas szczególnie cienkościenne umy-

walki (Roca Inspira) z korkami ceramicznymi. Z kolei 

kolekcje baterii Omnires w wielu różnych wykończe-

niach kolorystycznych dowiodły, że dobra jakość 

może iść w parze z przystępną ceną. Zwróciliśmy 

także uwagę na umywalki monolityczne z kamienia 

– z niewidocznym odpływem ukrytym pod podno-

szonym panelem wykonanym z tego samego mate-

riału. Oczarowały nas również lustra ze zintegrowa-

nym oświetleniem LED, wyposażone w dodatkowe 

funkcje, takie jak ładowarka indukcyjna czy wyświe-

tlanie pogody. 

WITOMIŁ MENDEL, MOOVIN INTERIORS

Przestrzeń wokół umywalki jest jednym z najważniej-

szych i najbardziej eksponowanych miejsc w łazience. 

Często właśnie tu decydujemy się na najbardziej de-

koracyjne elementy, zarówno ścienne, jak i meblowe. 

Dzięki dużej dowolności w wyborze koloru i formy, za-

równo ceramiki, jak i projektowanych mebli, możemy 

sprostać zarówno oczekiwaniom klientów, jak i wy-

soko postawionym standardom architektonicznym. 

Meble pod umywalki realizujemy wyłącznie według 

własnych projektów indywidualnych.

JOANNA ZABŁOCKA, JOANNA ZABŁOCKA STUDIO

Strefa umywalki to zwykle najbardziej wyekspono-

wane wizualnie miejsce w łazienkowym wnętrzu. 

Lubię podkreślać je poprzez ciekawie lustra w ory-

ginalnych kształtach, naścienne mozaiki, na których 

– bądź nad którymi – króluje oświetlenie w dopa-

sowanej oprawie. Niejednokrotnie umywalka sama 

w sobie stanowi główny element ozdobny: pojawia 

się jako akcent kolorystyczny bądź element desi-

gnerski (np. piękna umywalka Alessi od Laufen).

MAGDA JEZIOROWSKA I MAGDALENA DUSIŃSKA,  

DE NOVO INTERIOR DESIGN

W strefie umywalkowej stawiamy na zabawę mate-

riałem i często nieoczywiste wybory projektantów. 

Z jednej strony pomysłowe połączenie matowej ce-

ramiki i drewna w kolekcji Cross marki Scarabeo – 

świeże i kolorowe spojrzenie na wzornictwo. Z drugiej 

„powrót do korzeni” czyli umywalka Gessatti (anto-

niolupi) o obłych kształtach wykonana z posklejanych 

plastrów karraryjskiego marmuru. Śmiało określić ją 

można mianem kamiennej rzeźby. Na uwagę zasługu-

je też projekt Karima Rashida dla marki Glass Design. 

Tym razem w roli głównej występuje szkło w białym 

lub czarnym wybarwieniu podane w formie harmonij-

nych, eliptycznych okręgów. 



strefa  
KĄPIELI
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Fot. Roger Decker
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Geniusz empatii  
PATRICIA URQUIOLA

JEJ PROJEKTY NIEZMIENNIE ZASKAKUJĄ – PRZEMYŚLANĄ PRECYZJĄ, DELIKATNOŚCIĄ LINII, 
ZAANGAŻOWANIEM W KONCEPT INTERAKCJI JEJ DESIGNU Z UŻYTKOWNIKIEM. PATRICIA URQUIOLA 

NIE UKRYWA BOWIEM, ŻE PODSTAWĄ JEJ PRACY JEST EMPATIA. ZAPEWNE DLATEGO ZAPROJEKTOWANE 
PRZEZ NIĄ PRZEDMIOTY PO PROSTU CHCE SIĘ UŻYWAĆ.

S wój każdy projekt rozpoczyna od budowania empatycz-
nej więzi z użytkownikiem, który w końcu wejdzie w in-
terakcję z jej projektem. To fundamentalny element pracy 

Patricii Urquioli. Towarzyszy jej podczas całego procesu twórcze-
go – jego sedno stanowi myślenie o tworzonych przestrzeniach 
bądź obiektach w odniesieniu do ludzi. Chętnie przekracza grani-
ce, nieustannie eksperymentuje i jak sama mówi, stara się two-
rzyć coraz lepsze projekty.
Patricia Urquiola w procesie twórczym wierzy w punkt widzenia 
łączący podejście humanistyczne, technologiczne i społeczne. Jej 
myślenie projektowe to skrzyżowanie wyzwań i przełamywania 
uprzedzeń, znajdowanie nieoczekiwanych połączeń między tym, 
co znane a tym, co niezbadane.

Jednym z ostatnich projektów jej autorstwa stworzonym w tym 
duchu jest wanna Lariana Marble włoskiej marki Agape. Cały 
koncept Lariana powstał już dwa lata wcześniej i składają się na 
niego wanna oraz dwie umywalki: kolumnowa i stawiana na bla-
cie. Ich charakterystyczną cechą jest harmonijny kontrast pomię-
dzy geometrią i miękkimi liniami. Wanna ma delikatnie wypro-
filowane wnętrze, które zaprojektowane zostało w  opozycji do 
prostej formy zewnętrznej. Ta ostatnia dzięki charakterystycz-
nemu podcięciu, wygląda jakby unosiła się nad ziemią. Łączący 
się tutaj dualizm form przywodzi na myśl styl mediolańskich 
artystów z  początku XX w. Jednocześnie nadaje lekkości solid-
nej konstrukcji wanny w marmurowej obudowie i podkreśla jej 
nowoczesny wygląd.

Kolekcja Lariana marki Agape w wykończeniu z marmuru. Fot. Agape
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STREFA KĄPIELI W WERSJI HOESCH

W POSZUKIWANIU TEGO CO NAS ŁĄCZY, ZACZNIJMY OD RZECZY PODSTAWOWYCH. KOBIETY 
I MĘŻCZYŹNI, STARSI I MŁODSI, DOROŚLI I DZIECI – WSZYSCY LUBIMY CZUĆ SIĘ CZYSTO I ŚWIEŻO, 

A CO POMOŻE NAM W TYM LEPIEJ NIŻ BŁOGA KĄPIEL W WANNIE? WYJĄTKOWA, DOSKONALE 
ZAPROJEKTOWANA WANNA SPEŁNIAJĄCA OCZEKIWANIA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW TO 

INWESTYCJA, Z KTÓREJ UCIESZY SIĘ KAŻDY. POZOSTAJE TYLKO CELEBROWAĆ WYJĄTKOWE CHWILE 
W ZACISZU WŁASNEJ ŁAZIENKI.

NAMUR
PRODUCENT: HOESCH

Pochodzenie materiału, z którego wykonana jest wanna, jego wytrzyma-
łość, odporność na ścieranie i uszkodzenia, piękno i gładkość powierzch-
ni oraz delikatność i przyjemność w dotyku - wszystkie te cechy łączy 
w sobie wyjątkowy materiał Solique. Namur jest swego rodzaju współ-
czesną rzeźbą – pierwszym elementem przykuwającym wzrok w każdej 
łazience. Jako wanna wolnostojąca ze swoim nietypowym kształtem 
i bardzo wąskimi brzegami stanowi centralny element łazienki. Subtel-
ność formy nawiązuje do cech otaczającej nas natury.

Przewagi rynkowe: wyjątkowy materiał Solique, szeroka paleta wymia-
rowa, dostępność idealnie dopasowanych umywalek
Polecane do wnętrz: nowoczesnych, klasycznych
Autor projektu: HOESCH Design Team
Cena netto: od 5541 zł WWW.HOESCH.DE

iSENSI
PRODUCENT: HOESCH

Nowa technologia tworzenia wanien kompletnych iSensi, umożliwia 
kreację produktu pełnego harmonii, a przy tym funkcjonalnego i prak-
tycznego. Idealnie wyprofilowane wnętrze wanny, jeden szerszy rant 
umożliwiający montaż baterii, optymalna głębokość, doskonałe cechy 
wysokiej jakości akrylu sanitarnego gwarantują, że każdy ją doceni. Co 
więcej, kompletność – dostarczana jest w pełni wyposażona wanna, do 
której nie trzeba dobierać już żadnych dodatkowych elementów.

Przewagi rynkowe: dostępność wersji z przelewem szczelinowym oraz 
wersji z napełnianiem wanny przez przelew, możliwość doposażenia 
wanny w dedykowany system hydromasażu powietrznego, specjalnie 
zaprojektowany rant wanny przeznaczony do montażu baterii
Polecane do wnętrz: nowoczesnych
Autor projektu: HOESCH Design Team
Cena netto: od 4887 zł
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PATRYCJA SUSZEK-RĄCZKOWSKA, POCO DESIGN

Strefa kąpieli to najbardziej eksponowana i deko-

racyjna część łazienki będąca jednocześnie strefą 

relaksu. W naszych realizacjach głównym jej boha-

terem jest zwykle wolnostojąca wanna umiejętnie 

zestawiona z podłogową baterią wannową. Jednym 

z ostatnich naszych odkryć są unikalne, ręcznie wy-

kuwane wanny z kamienia polnego wydobywanego 

w Indonezji od Lux4home, które doskonale łączą się: 

z masywnymi bateriami od Gessi z kolekcji Inciso.

KAROLINA RUTKA-GŁOGOCKA, KWADRATON

W strefie kąpieli w 2020 roku zdecydowanie domi-

nowały wanny wolnostojące. Strefa kąpieli w na-

szych projektach to przede wszystkim domowe spa. 

Metalowe wieszaki na ręczniki, stoliki i drabinki na 

przybory, świece i oleje to tylko niektóre z akceso-

riów, jakie zagościły na stałe w naszych projektach. 

Coraz popularniejsze staje się sterowanie oświetle-

niem i muzyką, nasi inwestorzy starają się nadać 

swojej kąpieli indywidualny klimat.

MAŁGORZATA LIEBHART, ADA SKWIRA,  

WZ STUDIO

Wanna coraz częściej pełni rolę miejsca kąpielowego. 

Oznacza to, że coraz rzadziej łączymy funkcję wanny 

i prysznica dając możliwość wyeksponowania wanny 

w sposób wyjątkowy. Wanna zaczyna być istotnym 

elementem wyposażenia łazienki. Coraz rzadziej de-

cydujemy się na funkcję 2w1.

JAKUB WIŚNIEWSKI,  JMW ARCHITEKCI

Mówiąc o strefie kąpieli mamy na myśli domowe spa, 

czyli wygodną wannę. Tworząc tego typu przestrzeń 

stawiamy na wanny wolnostojące, czasami uzbro-

jone w różnorodne systemy masażu, zapewniają-

ce relaks. Niezależnie czy wanna wyposażona jest 

w licznie dodatki, czy jest tylko pojemnikiem na wodę 

zawsze szukamy prostej, czystej formy. Wanny do-

stępne są obecnie w bardzo wielu kształtach jednak 

najlepiej sprawdzają się te ergonomiczne o minimali-

stycznej, prostej formie. Zatem znowu sięgamy do 

klasyki. Ta zasada nie zmienia się od lat, a jedynie 

kwestią indywidualnych preferencji jest potrzeba do-

posażenia w różnorodne systemy, dysze, podświe-

tlenia czy miękkie zagłówki zapewniające relaks pod-

czas dłuższej w kąpieli. Niezbędnym uzupełnieniem 

jest zawsze wolnostojąca bateria, która jak zdobna 

rzeźba stoi zawsze tuż obok wanny kontrastując z nią 

swoją delikatną formą.

MARTA MAGNOWSKA, ADRIAN NICPOŃ, KODO 

PROJEKTY I REALIZACJE WNĘTRZ

Wanny wolnostojące z bateriami podłogowymi stają 

się coraz popularniejszymi rozwiązaniami w strefie 

kąpieli. Fanom rozwiązań 2w1 polecamy z kolei prze-

suwne parawany nawannowe marki New Trendy, 

które występują również w wersji czarnej. To dosko-

nała alternatywa dla parawanów składanych. Można 

je zestawić m.in. z minimalistycznymi i eleganckimi 

półeczkami w tym samym kolorze, np. Docia od Dab 

Story.

WITOMIŁ MENDEL, MOOVIN INTERIORS

Jeśli przestrzeń łazienki daje nam taką możliwość, 

staramy się stosować wanny wolnostojące, które 

wyglądają atrakcyjniej i dają poczucie przestrzeni 

i luksusu. Dzięki powiększającej się ofercie w tym 

segmencie rynku, wybór takiej wanny staje się 

znacznie bardziej dostępny zarówno pod względem 

finansowym, jak i samej formy ceramiki.

JOANNA ZABŁOCKA, JOANNA ZABŁOCKA STUDIO

To strefa relaksu, wyciszenia, miejsce do intym-

nego domowego spa… Królują tutaj naturalne 

materiały i kolory ziemi. Jeżeli przestrzeń łazienki 

na to pozwala – projektuję w niej wannę stojącą 

w pięknym designerskim wydaniu. Przy mniejszych 

wnętrzach wanna przyścienna również spełnia na-

leżycie swoją rolę.

WANNY – co wybierają architekci?
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Z serca  
Toskanii 

 FABRIZIO 
BATONI

O SOBIE MÓWI, ŻE JEST WRAŻLIWY, CIEKAWY, UWAŻNY, 
ZAWSZE GOTOWY DO PODEJMOWANIA NOWYCH WYZWAŃ. 
ŻYCIE OSOBISTE I ZAWODOWE ODZWIERCIEDLAJĄ JEGO STYL 

BYCIA. A SIŁĄ NAPĘDOWĄ DZIAŁAŃ FABRIZIO BATONIEGO 
JEST CHĘĆ NIEUSTANNEJ RYWALIZACJI, PRZY JEDNOCZESNYM 

ZWRACANIU UWAGI NA POTRZEBY CZŁOWIEKA 
I OTACZAJĄCEGO GO ŚRODOWISKA.

A nalizując listę marek, z  którymi współpracował Fabri-
zio Batoni, można zauważyć, że projektant szczególnie 
silnie związany jest z rynkiem włoskim. Odkąd w 1997 

roku założył własną pracownię kooperował z m.in. Altamoda Ita-
lia, Brandoni, Capannoli, Car bomboniere, Ceramica Vulcano, Do-
mitalia, Esedra, Galassia, Il Palagio, Itaca, Mamoli,  Newform Life, 
arredobagno czy Zazzeri.
Brał udział w konkursach architektonicznych, projektował prze-
strzenie publiczne i prywatne.

Studio Batoni mieści się w Colle di Val d’Elsa, cichym miastecz-
ku w sercu Toskanii, położonym pomiędzy pięknymi wzgórzami 
Chianti, w  strategicznie korzystnym miejscu, w  pobliżu miast 
takich jak Siena, Florencja i  Volterra, na trasie Via Francigena, 
historycznym, transalpejskim szlaku wielkich średniowiecznych 
pielgrzymek z  północnej Europy do Rzymu. Miasteczko słynie 
z  produkcji szkła kryształowego – 95% włoskiej produkcji tego 
materiału pochodzi właśnie stąd. 

W pogodne dni z okien Studia Batoni podziwiać można wzgó-
rza  Apeninów, przepływającą między nimi rzekę, zmieniający się 
wraz z porami roku piękny toskański krajobraz.

W  tak inspirującym otoczeniu powstał m.in. projekt armatury 
JK21 dla marki Zazzeri. Z  okazji 90-lecia marki zaprezentowa-
ne zostały początkowo baterie umywalkowe –  zainspirowane 
liniami serii Junko Mix, która w  1977 roku ugruntowała pozycję 
Zazzeri na włoskim rynku. Seria JK21 reinterpretuje te linie w no-
woczesny sposób, który jest jednocześnie zakorzeniony w  tra-
dycji marki.  W  bieżącym roku linia JK21 została wzbogacona 
m.in. o armaturę prysznicową. Wśród natryskowych propozycji 
znajdziemy sufitowe deszczownice, które mogą być wyposażone 
w chromoterapię, montowane bezpośrednio na suficie lub obni-
żone do trzech dodatkowych poziomów wysokości. Deszczowni-
cę można uzupełnić mniejszymi główkami natryskowymi, które 
oferowane są w dwóch opcjach – z uchwytem lub do trzymania 
bezpośrednio w dłoni.

 Fot. Zazzeri

Z serca Toskanii  
– FABRIZIO BATONI
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MOZA BLACK
PRODUCENT: KFA ARMATURA

Przewagi rynkowe:
•  Czarna, matowa powłoka linii Moza powstaje w innowacyjnym procesie 

produkcyjnym, na który składa się kilkanaście etapów. Jest wysoce 
odporna na uszkodzenia i przyjemna w dotyku. A głęboki, matowy 
kolor nawiązuje do obowiązujących trendów w projektowaniu łazienek.

•  Każdy zestaw wyposażony jest w wysokiej jakości baterię 
termostatyczną. 

•  Ergonomiczne pokrętła baterii ustawione są względem użytkownika 
pod kątem 45 st. ułatwiają regulację strumienia i temperatury wody.

•  Korpus typu Cool Touch chroni przed oparzeniem. 
•  Zintegrowany przełącznik natrysku jest wyposażony w funkcjonalną 

blokadę, wysokość drążka jest regulowana. 

Polecane do wnętrz: nowoczesnych
Autor projektu: KFA Armatura
Cena netto: od 1143 zł

KOMFORTOWE ROZWIĄZANIA  
POD PRYSZNIC

WŚRÓD NOWYCH PRODUKTÓW, JAKIE OFERUJE NAM KFA ARMATURA ZNAJDZIEMY  
M.IN. PRYSZNICOWE PROPOZYCJE Z SERII MOZA BLACK ORAZ LOGON. 

WWW.KFA.PL

LOGON
PRODUCENT: KFA ARMATURA

Przewagi rynkowe:
•  Nowoczesny design i ergonomiczne rozwiązania.
•  Projekt całości produktu jest spójny – kwadratowy dysk deszczowni 

idealnie komponuje się z kubicznym kształtem baterii termostatycznej. 
•  Kształt uchwytów to nie tylko wygląd, to również ergonomia: mamy 

pewność, że nie wyślizgnie się z mokrej dłoni. 
•  Zintegrowany przełącznik natrysku jest wyposażony w blokadę, aby 

komfortowo korzystać z wybranego trybu – rączki natrysku lub dysku 
deszczowni.

•  W kolekcji dostępna jest również deszczownia typu „2w1” czyli 
połączona z baterią, która ma składaną wylewkę wannową.

Polecane do wnętrz: nowoczesnych; mocna, wyrazista bryła baterii 
pasuje doskonale do łazienek loftowych
Autor projektu:  KFA Armatura
Cena netto: od 812 zł
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NOWA JAKOŚĆ NA POLSKIM RYNKU

FIRMA MATT & MART INSPIRUJE PROJEKTANTÓW I INWESTORÓW. NOWE KOLEKCJE KABIN PRYSZNICOWYCH 
AQUANTE ZACHWYCĄ WYBOREM KOLORÓW OKUĆ I PROFILI ORAZ ODWAGĄ FORM.

WWW.MATTANDMART.COM

KOLOROWE KABINY AQUANTE Immersio 
PRODUCENT: MATT&MART

Zapraszamy do kolorowego świata kabin Aquante.  
Wśród cech produktów warto podkreślić:
•  okucia w lustrzanym chromie w standardzie, na zamówienie dostępne 

są biel, czerń i sześć innych kolorów z palety Aquante,
•  wyraziste uchwyty oraz zawiasy akcentujące bryłę kabiny,
•  ergonomiczny uchwyt otwierający drzwi z hartowanego szkła,
•  rozmiary rączki doskonale współgrają z szerokimi, symetrycznymi 

zawiasami, które wyposażono w funkcję unoszenia drzwi (ułatwia to 
otwieranie i zamykanie),

•  najwyższej jakości magnetyczne uszczelki w drzwiach oraz niska  
listwa progowa,

• szkło zabezpieczone powłoką hydrofobową,
•  zawiasy zlicowane z taflą szkła dla łatwiejszego utrzymania czystości,
•  możliwość wykonania kabin na wymiar,
•  dostępność wersji prostokątnej, półokrągłej oraz w formie drzwi do wnęk.

SIEDEM NOWYCH KOLEKCJI KABIN  
OD MATT & MART

MATT & MART w krótkim czasie stworzył i wprowadził na rynek dwie 
linie produktów: Red Shark wyróżniające się jakością budżetowe kabiny 
prysznicowe oraz flagową markę Aquante. W jej ramach stworzono 
siedem wyróżniających się kolekcji kabin: Balto, Corone, Disenio, Immersio, 
Wellbe oraz Salto i Slido. Wszystkie powstają w sercu Wielkopolski.

Aquante to kompletna oferta rozwiązań, która zaspokoi najbardziej 
wymagających klientów oraz gusta architektów. Od minimalistycznych 
form walk-in w kolekcji Balto, przez delikatne kształty kabin Corone, po 
masywny, odważny Immersio i industrialny Slido (na zdjęciu). Wśród 
kabin Aquante klienci mogą znaleźć swoje ulubione rozwiązania: drzwi 
przesuwne, łamane, wnękowe w pełnym zakresie rozmiarów (także na 
wymiar) oraz palecie kolorów, które mogą dopasować do armatury 
czy tonacji kolorystycznej łazienek. Kabiny można montować tradycyj-
nie na profilach przyściennych lub bez profili na klamrach. Wszystkie 
wyposażono w uszczelki magnetyczne, a szkło zabezpieczono powłoką 
hydrofobową Quick Clean Platinum. Producent udziela 5-letniej gwarancji 
na produkty.

Zapytaj o warunki współpracy dok@mattandmart.com
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KABINY SANSWISS – 
NOWOCZESNOŚĆ CZERNI 

I ELEGANCJA ZŁOTA

MARKA SANSWISS PROPONUJE NOWE KABINY PRYSZNICOWE Z LINII BLACK LINE ORAZ GOLD LINE. 
CZERŃ TO KOLOR INSPIRACJI – TAJEMNICZY, ELEGANCKI I ZMYSŁOWY. ZŁOTO NATOMIAST ZARÓWNO 

W MODZIE, JAK I WYSTROJU WNĘTRZ KOJARZY SIĘ Z LUKSUSEM, ELEGANCJĄ I PRESTIŻEM. 

CADURA BLACK
PRODUCENT: SANSWISS

Przewagi rynkowe:
•  Doskonałe połączenie maksymalnej funkcjonalności produktu z mini-

malistyczną estetyką formy.
•  Ergonomiczny i niezwykle nowoczesny uchwyt oraz 6 mm szkło harto-

wane uszlachetnione powłoką Aquaperle.
•  Modele kabin z drzwiami wahadłowymi otwierają się zarówno na 

zewnątrz, jak i do środka kabiny.
•  W kabinach z drzwiami przesuwnymi zastosowany został nowoczesny 

system „soft open/close” gwarantujący ciche domykanie drzwi kabiny 
podczas użytkowania.

Polecane do wnętrz: loftowych, modernistycznych; propozycja dla 
osób, które cenią klasyczną elegancję czerni, nowoczesne wzornictwo 
i najwyższą jakość.

Autor projektu: SanSwiss
Cena netto: od 2075 zł

CADURA GOLD
PRODUCENT: SANSWISS

Przewagi rynkowe:
• Oryginalny design okuć.
•  Ergonomiczny i niezwykle nowoczesny uchwyt oraz 6 mm szkło harto-

wane uszlachetnione powłoką Aquaperle.
•  Modele kabin z drzwiami wahadłowymi otwierają się zarówno na 

zewnątrz, jak i do środka kabiny.
•  W kabinach z drzwiami przesuwnymi zastosowany został nowoczesny 

system „soft open/close” gwarantujący ciche domykanie drzwi kabiny 
podczas użytkowania.

Polecane do wnętrz: nowoczesnych, luksusowych; propozycja dla osób, 
które cenią sobie komfort i wyszukany styl.

Autor projektu: SanSwiss
Cena netto: od 2375 zł

WWW.SANSWISS.PL
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I ch wzornictwo nawiązuje do światowego designu, w któ-
rym – oprócz chromu, dedykowanemu wielbicielom klasyki 
– niezwykle popularna jest czerń. Dla miłośników tej kolo-

rystyki marka New Trendy przygotowała kolekcję Avexa Black. 
Wśród produktów tej linii można odnaleźć modele ze szkłem 
transparentnym lub ze zdobieniem w  formie kratki oraz ramki. 
Wzornictwo dekoracyjne doskonale komponuje się szczególnie 
z modernistycznymi stylami wnętrzarskimi.

   Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom, premierowo za-
prezentowano również kolekcję Avexa Gold. Jej wyróżnikiem są 
detale, w złotej kolorystyce, o matowym wykończeniu. Produkty 
te nadają łazience niepowtarzalnego wyglądu, który oczaruje pa-
sjonatów luksusowego designu.

   Oprócz wyboru kolekcji w trzech odsłonach kolorystycznych, 
klienci mają możliwość indywidualnej konfiguracji wymiarowej 
całej gamy produktów: kabin oraz drzwi prysznicowych, a także 
parawanów. Nowością są rozszerzone opcje personalizacji fak-
tury oraz grubości szkła. Dostępne są takie wersje, jak satyna, 
lustro, pixarena czy OptiClear. Dzięki temu klienci otrzymują sze-
rokie spectrum możliwości dopasowania produktu do wystroju 
łazienki.

PERFEKCYJNY DESIGN W ŁAZIENCE

NA RYNKU UKAZAŁY SIĘ PREMIEROWE KOLEKCJE LINII AVEXA MARKI NEW TRENDY, KTÓRE SĄ UKŁONEM W STRONĘ 
PASJONATÓW PERFEKCYJNEGO DESIGNU. PRODUKTY, SYGNOWANE LOGO POLSKIEGO PRODUCENTA, TO EFEKTOWNE 
POŁĄCZENIE ELEGANCKICH DETALI Z DUŻYMI TAFLAMI SZKŁA. MODELE AVEXA WYSTĘPUJĄ W TRZECH ODSŁONACH 

KOLORYSTYCZNYCH, DZIĘKI CZEMU IDEALNIE KOMPONUJĄ SIĘ RÓŻNORODNYMI STYLAMI W WYSTROJU WNĘTRZ.

New Trendy/kolekcja Avexa Gold

New Trendy/kolekcja Avexa Black
WWW.NEWTRENDY.PL

WWW.KONFIGURATORKABIN.PL
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PATRYCJA SUSZEK-RĄCZKOWSKA, POCO DESIGN

W  strefie  prysznica  powinniśmy  zadbać  zarówno 

o komfort korzystania z niej, jak i o design. Doskonale 

sprawdzą się tu wnęki na kosmetyki zaprojektowane 

w odpowiednich proporcjach.

KAROLINA RUTKA-GŁOGOCKA, KWADRATON

W  strefie  prysznica  2020  roku  –  podobnie  jak 

w  latach  poprzednich  –  nasi  inwestorzy  decydo-

wali się głównie na odpływy podłogowe i ścienne. 

Zestawy  prysznicowe  podtynkowe  z  deszczow-

nicą  nadal  stanowią  ich  główne  zasilanie. W pro-

jektach, w  których  było  to możliwe  tworzyliśmy 

przestrzenie  prysznicowe,  tak  by  unikać  elemen-

tów szklanych lub je minimalizować. Tutaj liczy się 

wygoda,  strefa  prysznica ma  być  łatwa  i  szybka 

w obsłudze.

MAŁGORZATA LIEBHART, ADA SKWIRA,  

WZ STUDIO

Dzisiaj  kabiny  prysznicowe  coraz  częściej  robione 

są  na  zamówienie,  dzięki  czemu  możemy  uzyskać 

nietypowe podziały tafli szkła. W 2020 roku klien-

ci  otwierali  się powoli  na  kabiny w kolorze białym. 

Czarny mat jest nadal bardzo modny i bardzo popu-

larny, natomiast biel w swojej prostocie dodaje świe-

żości i oryginalności.

JAKUB WIŚNIEWSKI, JMW ARCHITEKCI

Zawsze staramy się stawiać nacisk na duże, wygod-

ne  kabiny  prysznicowe.  Projektując  strefę  łazienki 

szukamy  rozwiązań,  które  pozwolą  wygospodaro-

wać przestrzeń na kabinę wyposażoną w deszczow-

nicę czy kaskadę wodną oraz klasyczną słuchawkę. 

Intensywne tempo życia sprawa, że wanna staje się 

weekendowym  luksusem  natomiast  użytkowanie 

prysznica to codzienność, która powinna dawać jak 

najwięcej przyjemności użytkownikom. Funkcjonalne 

siedzisko, brak progu wejściowego oraz odpływ zin-

tegrowany z posadzką zawsze dobrze się tu spraw-

dzają, ułatwiając codzienne korzystanie i utrzymanie 

czystości.  Duże  tafle  przeźroczystego  szkła  zapo-

biegają  rozlewaniu  wody  podczas  kąpieli,  ale  nie 

dzielą optycznie wnętrza.

MARTA MAGNOWSKA, ADRIAN NICPOŃ, KODO 

PROJEKTY I REALIZACJE WNĘTRZ

W 2020 roku pojawiło się wiele ciekawych rozwiązań 

dedykowanych  strefie  prysznicowej.  Zwróciliśmy 

uwagę na brodziki kompozytowe marki Roca, które 

dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych.  Ich 

atutem  jest możliwość docinania na wymiar  już na 

etapie wykończenia  łazienki.  Odkryciem  były  także 

odpływy podłogowe i ścienne Viega Advantix Vario, 

z możliwością dopasowania  ich do wymaganej sze-

rokości oraz baterie Smart Control Grohe sterowane 

za pomocą przycisków.

WITOMIŁ MENDEL, MOOVIN INTERIORS

Większość naszych klientów preferuje rozwiązanie 

prysznica w formie walk-in, czyli formy częściowo 

otwartej  i  zapewniającej  przestrzeń,  ewentualnie 

uzupełnionej  o  siedzisko  dla  większego  komfortu 

użytkowania.

JOANNA ZABŁOCKA, JOANNA ZABŁOCKA STUDIO

W odpowiednich warunkach przestrzennych projektu-

ję tę strefę otwartą bądź półotwartą z kabiną walk-in. 

Lubię  tutaj podziałać kolorem  i wykończeniem  innym 

niż standardowy chrom. Odcienie miedzi i czerni pięknie 

wpływają na wzrokowe zmysły  i akcentują  tę strefę. 

Z  dodatkiem  starannie  dobranej  ozdobnej  baterii  bą-

dź/i  deszczownicy,  często  w  ciemnym wybarwieniu, 

zyskujemy miejsce eleganckie i praktyczne zarazem.

MAGDA JEZIOROWSKA I MAGDALENA DUSIŃSKA,  

DE NOVO INTERIOR DESIGN

Uwielbiamy szlachetny minimalizm, dlatego niezwy-

kle  bliska  naszej  estetyce  jest  kolekcja  Edge  marki 

Axor,  autorstwa  Jean-Marie Massauda. Nowoczesne 

formy baterii w wykończeniu chromu, czerni czy niklu 

stanowić będą biżuteryjny akcent strefy umywalko-

wej czy prysznicowej. Emanacją hasła „Less is more” 

jest kolekcja AK/25 (Fantini Rubinetti). Proste, czarne 

prostopadłościany w głębokim macie będą stanowiły 

doskonały kontrast względem bieli ceramiki łazienko-

wej. Niezwykła jest też prysznicowa propozycja marki 

antoniolupi – deszczownica Raindrop, która dyskret-

nie zatapia się w płaszczyźnie sufitu..

PRYSZNICE – co wybierają architekci?
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Fot. Marc Comes
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Inteligentny design  
PETER WIRZ

TRUDNO O DESIGNERA Z BARDZIEJ „SKOMPLIKOWANĄ” DROGĄ KARIERY NIŻ PETER WIRZ. 
Z WYKSZTAŁCENIA INŻYNIER KONSTRUKTOR MASZYN, PRZEZ LATA UTYTYŁOWANY LEKKOATLETA (TAKŻE 
OLIMPIJCZYK), DZIŚ KIERUJE AGENCJĄ PROJEKTOWO-BRANDINGOWĄ VETICA. PROJEKTUJE DLA WIELU 

RÓŻNYCH MAREK, W TYM DLA SZWAJCARSKIEGO LAUFENA. JEGO DESIGN TO IDALNE POŁĄCZENIE 
PROSTOTY I WYSUBLIMOWANIA.

R ok temu podczas targów Warsaw 
Home, mieliśmy okazję spotkać się 
z  Peterem Wirzem. Rozmawia-

liśmy z  niezwykle otwartym, ciekawym 
świata (także naszej działalności) czło-
wiekiem. Te cechy muszą być kluczem 
do sukcesu Petera Wirza. W prowadzo-
nej przez niego agencji Vetica pracuje 
wielu młodych ludzi, którym przygląda 
się z  ciekawością, poznaje ich rzeczy-
wistość. Ma świadomość, że to właśnie 
ich pokolenie stanowi dziś zdecydowaną 
większość jego klientów. Na szczęście, rów-
nie mocno jest przywiązany do tego, co przez 
lata kształtowało jego wizję świata. W  rozmowie 
z  nami mówił: Moje studia, moja kariera sportowa, moja 
historia prowadzą do punktu, w  którym jestem obecnie. Kiedy 
patrzę wstecz widzę, że to wszystko było ważne i potrzebne. To 
wpływa także na to jak widzę design, jak go interpretuję. Design 
dla mnie to element, który może podlegać zmianie, ponieważ 
rzeczy mogą kreować wartości.
Peter Wirz współpracuje także ze wspomnianą marką Laufen. 
Jednym z  ich ostatnich wspólnych dokonań jest toaleta myją-
ca Cleanet Riva. To połączenie minimalistycznego designu, luk-
susu i  kompleksowego utrzymania higieny. Pracując nad tym 
projektem Peter Wirz skupił się na badaniach, według których 
użytkowników tego typu produktów zniechęca do korzystania 
z  nich zbyt oczywista obecność elektroniki, tworząca z  toalety 
maszynę. Dlatego Cleanet Riva bardzo przypomina zwyczajną 
miskę WC. Z tego też powodu, główną ideą jej designu była „czy-
sta prostota”. Zaprojektowaliśmy Rivę jako toaletę o klasycznym 
designie z  ceramiczną obudową, tak smukłą i elegancką, jak to 
tylko możliwe. Jej innowacyjna technologia została celowo pozo-
stawiona w tle – dodaje Peter Wirz. Rzeczywiście – Riva ze swo-
imi delikatnymi liniami, lekką deską sedesową, subtelnym pokrę-
tłem, buduje zaufanie. Tak właśnie powstaje inteligentny design.

Toaleta myjąca Cleanet Riva marki Laufen. Fot. Laufen
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T oalety myjące to rozwiązania od wielu lat standardowo 
używane w Japonii. Wyglądają podobnie jak tradycyjne 
miski WC, ale w muszli mają wbudowane dysze wodne. 

Dziś toalety myjące podbijają również europejski i  nasz rynek. 
I  nic w  tym dziwnego – oszczędzają przestrzeń, nowocześnie 
wyglądają a przede wszystkim są bardziej higieniczne. Naturalna 
higiena w toalecie – z użyciem ciepłej wody – jest dokładniejsza, 
delikatniejsza i bardziej korzystna dla naszego zdrowia.

WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Toaleta myjąca Dakota jest nowością firmy Excellent. Ten inno-
wacyjny produkt łączy w sobie funkcje tradycyjnej toalety i bide-
tu dając użytkownikom wyjątkowe poczucie komfortu i higieny, 
pozwalając jednocześnie zaoszczędzić miejsce w każdej łazience.

Dakota od Excellent posiada cechy bidetu, które można obsłużyć 
w bardzo intuicyjny i prosty sposób. Za pomocą panelu sterowa-

nia użytkownik jest w stanie zmienić temperaturę wody, siłę na-
trysku oraz położenie dyszy.

Toaleta posiada funkcję mycia damskiego lub tylnego, które moż-
na włączyć i wyłączyć w każdej chwili. Dwufunkcyjna dysza my-
jąca 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 marki Excellent znajdują się dwa modele toalety Da-
kota: w kształcie litery D lub o bardziej wyrazistych krawędziach 
wpisanych w kształt prostokąta. Obie posiadają bezrantowy sys-
tem spłukiwania CLEAN-ME.

TOALETA MYJĄCA  
DAKOTA EXCELLENT  

– KOMFORT DLA KAŻDEGO

ATRAKCYJNY DESIGN, ŁATWY MONTAŻ, EKOLOGIA I PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJONALNOŚĆ ORAZ KOMFORT NA MIARĘ 
XXI WIEKU – TO NAJWAŻNIEJSZE CECHY NOWEJ TOALETY MYJĄCEJ DAKOTA.

WWW.EXCELLENT.COM.PL

NAJWAŻNIEJSZE CECHY TOALETY DAKOTA:
•  intuicyjna obsługa,

•  dopasowane tryby mycia,

•  filtr odkamieniający w komplecie,

•  5-cio stopniowa regulacja temperatury,

•  5-cio stopniowa regulacja siły natrysku,

•  5-cio stopniowa regulacja położenia dyszy,

•  uniwersalne zasilanie AC 220-240V.
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CERAMIKA BLEND – DO WNĘTRZ 
PRYWATNYCH I KOMERCYJNYCH

IDEAL STANDARD PRZEDSTAWIA CERAMIKĘ ŁAZIENKOWĄ BLEND WYPOSAŻONĄ  W NAJNOWSZE 
INNOWACJE UŻYTKOWE I TECHNOLOGICZNE MARKI, W TYM REWOLUCYJNY SYSTEM 

SPŁUKIWANIA AQUABLADE® ORAZ UKRYTE MOCOWANIA. KOLEKCJA DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ 
ZARÓWNO W PROJEKTACH MIESZKANIOWYCH, JAK I KOMERCYJNYCH.

MISKI WC AQUABLADE® BLEND
PRODUCENT: IDEAL STANDARD

Przewagi rynkowe:
•  Estetycznie neutralny design.
•  Miski WC oraz bidety dostępne są w opcji wiszącej oraz stojącej.
•  Do wyboru są dwa kształty ceramiki: geometryczny (wersja Cube) oraz 

zaokrąglony (Curve). Daje to klientowi spektrum wyboru.
•  Technologia AquaBlade® przewyższa wszelkie dotychczasowe 

systemy spłukiwania w kwestii higieny. Tradycyjne toalety powodu-
ją, że znaczny obszar miski zostaje nie umyty. Szczególnie w tylnej 
części miski. Technologia AquaBlade® zapewnia 95% czystość całej 
powierzchni.

•  W porównaniu do toalet z tradycyjnym rantem, technologia spłukiwa-
nia AquaBlade® działa do 80% ciszej. W badaniach porównawczych 
okazało się, że miski Ideal Standard wyposażone w system AqauBalde, 
znacznie redukują hałas i są cichsze w funkcjonowaniu niżeli typowe 
toalety.

•  Użycie wody w miskach z AquaBlade® jest bardziej efektywne i wydaj-
niejsze niż w innych toaletach.

Polecane do wnętrz: o każdej stylistyce
Autor projektu: Palomba Serafini Associati
Cena netto: od 1419 zł miska wisząca; od 1395 zł miska stojąca

WWW.IDEALSTANDARD.PL
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PATRYCJA SUSZEK-RĄCZKOWSKA, POCO DESIGN

Najbardziej intymną strefą łazienki jest strefa toale-

ty. Projektując powinniśmy zadbać o komfort korzy-

stania z niej. Dostępne dziś rozwiązania wnętrzarskie 

w postaci zabudów o różnorodnym wykończeniu 

pozwalają nam odpowiednio ją wydzielić, a czasami 

nawet ukryć.

KAROLINA RUTKA-GŁOGOCKA, KWADRATON

W strefie toalety w 2020 roku sporą część naszych 

inwestorów udało się przekonać do nietypowych ma-

teriałów i kolorów toalet. Ich uzupełnienie stanowiły 

małe, podręczne prysznice zwane bidetkami (alter-

natywa dla klasycznych bidetów). Coraz większą po-

pularnością cieszą się również toalety myjące z moż-

liwością sterowania. Dla naszych inwestorów ważne 

okazało się umieszczanie przyborów w zamkniętych, 

ozdobnych zabudowach meblowych ze specjalnym 

wycięciem na podajnik na papier.

MAŁGORZATA LIEBHART, ADA SKWIRA,  

WZ STUDIO

Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w okoli-

cach toalety jest pneumatyczny przycisk spłukujący 

wodę.

JAKUB WIŚNIEWSKI, JMW ARCHITEKCI

Tak jak wolnoopadające deski to już w zasadzie 

standard, tak w ostatnim czasie coraz bardziej 

powszechne stają toalety bezkołnierzowe. Jest 

to bardzo proste i funkcjonalne rozwiązanie, któ-

re ma na celu utrzymanie jak najwyższej higieny 

użytkowej oraz ułatwianie utrzymania czystości. 

Szczególnie w ostatnim czasie takie cechy są 

szczególnie pożądane. Brak krawędzi i załamań 

generujących osadzanie się zanieczyszczeń sku-

tecznie pomagają w codziennym użytkowaniu. 

Dodatkowo muszle WC tego typu mają ciekawsze 

formy i nieco mniejsze wymiary, przez co wydają 

się lżejsze porównując do tych tradycyjnych.

MARTA MAGNOWSKA, ADRIAN NICPOŃ,  

KODO PROJEKTY I REALIZACJE WNĘTRZ

Rok 2020 to wzrost zainteresowania naszych klien-

tów toaletami myjącymi. Warto wymienić także de-

ski wolnoopadające w wersji slim, panele meblowe 

na zabudowie stelaża WC – jako alternatywa dla pły-

tek – czy podtynkowe schowki na szczotki WC.

WITOMIŁ MENDEL, MOOVIN INTERIORS

W naszych projektach staramy się, aby toaleta była 

miejscem eleganckim, ale nie eksponowanym. Czę-

sto stosujemy zabudowę meblową nad obudowaną 

częścią instalacji WC, by ta część łazienki była rów-

nież maksymalnie praktyczna. Daje to nam również 

możliwość grania kolorem i fakturą mebli, kształtu-

jąc unikalny projekt wnętrz.

JOANNA ZABŁOCKA, JOANNA ZABŁOCKA STUDIO

Strefa o minimalistycznym wyrazie, rzadko podkre-

ślana ozdobnymi akcentami. Bardzo często miejsce 

wyposażone w praktyczny bidet, bidettę bądź toaletę 

myjącą.
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Obywatel świata 
MARC SADLER

TWIERDZI, ŻE NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCE W JEGO PRACY ZAJMUJĄ EKSPERYMENTOWANIE Z TWORZYWAMI 
SZTUCZNYMI – GŁÓWNY TEMAT JEGO STUDIÓW, A TAKŻE WIELKA OSOBISTA CIEKAWOŚĆ. JAKO 
PASJONAT MALARSTWA I RYSUNKU UWAŻA TE DZIEDZINY ZA SWOJE NAJBARDZIEJ AUTENTYCZNE 
ZAINTERESOWANIA. MOŻE POCHWALIĆ SIĘ DŁUGĄ I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĄ Z NAJWIĘKSZYMI 

KONCERNAMI SPORTOWYMI, ALE TEŻ Z MARKAMI ŁAZIENKOWYMI.

M arc Sadler jest Francuzem urodzonym w Austrii a jego 
aktualny adres to Mediolan. Ukończył Ecole Nationa-
le Supérieure des Arts Décoratifs w  Paryżu. Praco-

wał i mieszkał we Francji, Stanach Zjednoczonych, Azji i oczywi-
ście we Włoszech. Projektuje dla wielu firm z branży meblarskiej, 
AGD, oświetlenia. Mocno angażuje się we współ-
pracę z branżą sportową. Jej początkiem sta-
ła się osobista potrzeba. Na początku lat  
70-tych Marc Sadler jako zapalony 
narciarz miał wypadek – na stoku 
złamał stopę i kostkę. Długa re-
konwalescencja po tym wy-
darzeniu stała się bodźcem 
do znalezienia rozwiąza-
nia zmniejszającego ry-
zyko takiej kontuzji po-
przez unieruchomienie 
kostki. Projektant opra-
cował pierwszy but nar-
ciarski z  materiału ter-
moplastycznego  w  pełni 
nadającego się do recyklin-
gu, który to został następ-
nie uprzemysłowiony  przez 
włoskiego Cabera (później  Lot-
to). Sadler szybko przejął odpo-
wiedzialność za wszystkie linie pro-
duktów marki, nawiązując z  nią długą 
i owocną relację. Stąd wzięła się jego specjaliza-
cja w  projektowaniu sportowym, która doprowadziła go 
do najważniejszych międzynarodowych koncernów w USA, Azji, 
Japonii i Europie, zarówno w dziedzinie obuwia sportowego, jak 
i wielu innych segmentach: nart, rakiet tenisowych, kijów golfo-
wych itp. Wielokrotnie był laureatem Compasso d'Oro ADI, nagro-

Panele grzewcze obracają się 
wokół trzpienia

dy włoskiego przemysłu wzorniczego – m.in. za lampy Drop (Flos, 
1994) oraz Tite and Mite (Foscarini, 2001).
Nas oczywiście najbardziej interesuje współpraca Marca Sadlera 
z producentami łazienkowymi. Projektował m.in. dla takich ma-
rek jak Boffi, burgbad, Franke, Ideal Standard, Mamoli. Spod jego 

ręki wyszła również nowość włoskiej marki Antrax 
– grzejnik Byobu.

Projekt Byobu powstał jako inspiracja ja-
pońskimi, dekoracyjnymi parawana-

mi. Jeden lub dwa panele grzew-
cze – w  zależności od opcji 

– obracają się wokół środko-
wego trzpienia przyjmując 

rozmaite formy. Produkt 
wykonano w 100% z alu-
minium nadającego się 
do recyklingu. Dostępny 
jest w  ponad 200 kolo-
rach, zasilany wodą lub 
elektrycznie. Można go 

wyposażyć w  dodatkowe 
akcesorium Momoko, czy-

li haczyk na ręcznik czy szla-
frok. Taki dekoracyjny wieszak 

montuje się na ścianie – poje-
dynczo lub w większej grupie.

Grzejnik Byobu 
w wersji 

jednopanelowej  
– po lewej 

i dwupanelowej  
– po prawej  
/ fot. Antrax
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ORB 
PRODUCENT: ASTRO LIGHTING

Przewagi rynkowe:
•  Niezwykła forma zaprojektowana przez założyciela i głównego projek-

tanta Astro inspirowana mechaniczną doskonałością modelu Układu 
Słonecznego.

•  Kinkiet w formie kuli z regulowanym lustrem, które krąży wokół opra-
wy oświetleniowej o klasie szczelności IP44.

•  Części ruchome są wytrzymałe, ale lekkie, w minimalistycznej formie 
ukrywając skomplikowane rozwiązania techniczne.

•  Uzupełnieniem wersji z lusterkiem jest pojedynczy kinkiet Orb, który 
będzie świetnie wyglądać na każdej ścianie i funkcjonalnie wkomponuje 
się w projektowane wnętrze.

Polecane do wnętrz: nowoczesnych i klasycznych
Autor projektu:  James Bassant

KOLEKCJA CAPSULE OD ASTRO

TEN ROK OBFITUJE W WYZWANIA, Z KTÓRYMI DO TEJ PORY NIGDY NIE MUSIELIŚMY SIĘ 
MIERZYĆ. JEST TO NIEWĄTPLIWIE CZAS NOWEGO OTWARCIA RÓWNIEŻ W DZIEDZINIE 

PROJEKTOWANIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. NAJNOWSZA KOLEKCJA OŚWIETLENIA ZE 
STAJNI ASTRO LIGHTING JEST DOWODEM I ZAPOWIEDZIĄ NOWEGO JUTRA, KTÓRE TYLKO 

CZEKA AŻ OTWORZYMY DO NIEGO DRZWI.

WWW.AURORATS.PL

HALFTONE
PRODUCENT: ASTRO LIGHTING

Przewagi rynkowe:
•  Perełka z kolekcji Capsule zaprojektowana przez Riley’a Sander-

s’a ścienna oprawa Halftone.
•  Połączenie sztuki, technologii i nauki. Wychodząc od prostego ołów-

kowego szkicu Halftone koncentruje się na elementarnej formie koła 
z przykuwającym uwagę, wytrawionym na przezroczystym akrylu, 
wzorem. Wychodzi on z krawędzi dysku i nabiera intensywności, two-
rząc wyrazisty krąg światła.

•  Dzięki zastosowaniu przezroczystego akrylu jako głównego nośnika 
formy, spoglądając poprzez oprawę widzimy ścianę, co wzmaga efekt 
trójwymiarowości. 

•  Halftone dostępna jest w dwóch rozmiarach i głębokościach. Można ją 
montować warstwowo, aby stworzyć bardziej intensywne i wyraziste 
oświetlenie, podkreślające elementy architektoniczne wnętrza.

Polecane do wnętrz: o wyrazistej architekturze z elementami wartymi 
podkreślenia
Autor projektu:  Riley Sanders



INSTALACJE

61

ODPŁYWY 
LINIOWE  

– MINIMALIZM 
I WYGODA

CZY NIESKAZITELNY WYGLĄD I KOMFORT UŻYTKOWANIA 
MOGĄ IŚĆ W PARZE? JAK NAJBARDZIEJ, SZCZEGÓLNIE 

W PRZYPADKU ODPŁYWÓW LINIOWYCH.  TO 
MINIMALISTYCZNE ROZWIĄZANIE NADAJE NIEZWYKLE 

NOWOCZESNEGO CHARAKTERU WNĘTRZU ORAZ CZYNI JE 
BARDZIEJ FUNKCJONALNYM. 

WWW.GRUPA-SBS.PL

Odpływy liniowe przypadną do gustu tym, którzy chcą ujed-
nolicić łazienkową aranżację poprzez ograniczenie wykorzysty-
wanych faktur i kolorów. Montaż odpływów umożliwia zacho-
wanie w całym pomieszczeniu takiej samej powierzchni podłogi 
pokrytej podobnym rodzajem płytek. Odpływ liniowy montuje 
się zamiast brodzika, dzięki czemu kabina prysznicowa może 
przybierać różne, niestandardowe rozmiary i  kształty. Prze-
strzeń kąpielowa z odpływem liniowym jest łatwa do utrzyma-
nia w  czystości, a  ponadto bardzo wygodna. To rozwiązanie, 
dzięki możliwości zniwelowania poziomów pomiędzy strefą 
mokrą i suchą, jest idealne dla dzieci, osób starszych i porusza-
jących się na wózku.

Odpływy liniowe DELFIN dostępne są w różnych wykończeniach 
(z rusztem pełnym, pod płytki oraz ze wzorem), a także kilku dłu-
gościach (60, 70, 80 i 100 cm). Wykonane z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej produkty są dodatkowo wyposażone w  nóżki do 
poziomowania i  haczyki ułatwiające zdejmowanie maskownicy, 
co ułatwia czyszczenie i pielęgnację odpływu. Wszystkie posia-
dają syfony o wysokości 65 mm i przepustowości aż 40 litrów 
na minutę. Głębokość osadzenia jest regulowana w  zakresie 
70–105 mm. Udogodnieniem są dodatkowe otwory w pionowych 
ściankach maskownicy, usprawniające odprowadzanie wody. 
Odpływy liniowe DELFIN dostępne są w Hurtowniach Partner-
skich Grupy SBS.S tyl minimalistyczny jest nadal mocno obecny w aranżo-

waniu i wyposażaniu wnętrz. Charakteryzuje się wysma-
kowaną prostotą, która przekłada się też na stosowane 

produkty. Doskonale wpisują się w  ten trend odpływy liniowe, 
pozwalające uzyskać nieskazitelny wygląd aranżowanych po-
mieszczeń.
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MINIMALIZM I FUNKCJONALNOŚĆ TO NAJBARDZIEJ 
POŻĄDANE CECHY WE WSPÓŁCZESNEJ ŁAZIENCE. 

ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE ESS ŁĄCZĄ 
TECHNOLOGICZNY KNOW-HOW Z WYJĄTKOWYMI 

PATENTAMI, KTÓRE UŁATWIAJĄ PRACĘ WYKONAWCOM, 
A KLIENTOM OSTATECZNYM GWARANTUJĄ 
SATYSFAKCJĘ Z UŻYTKOWANIA ŁAZIENKI.

WYJĄTKOWOŚĆ 
W DETALU

← Odpływ Diamond to nieszablonowy kształt w uniwersalnym 
wymiarze. Dostępny jest również w kolorze czarnego matu.

S krót ESS oznacza Easy Sanitary Solutions (Proste Roz-
wiązania Sanitarne). To najlepsze i najbardziej odpowied-
nie stwierdzenie opisujące produkty tej marki. Wyróżnia 

je wyjątkowy design, który zaprzęgnięto w  służbie komfortu 
w łazience. Proste, praktyczne i przyjazne dla instalatorów oraz 
użytkowników technologie wykonane są z najlepszej jakości ma-
teriałów. Atrakcyjne i nowoczesne wzornictwo wzmacnia prak-
tyczną stronę każdego z rozwiązań.

Produkty ESS wpisują się w ideę tworzenia łazienek dostępnych 
– natrysku bez barier czy strefy toalety z dodatkowymi funkcjo-
nalnościami. Ta idea przyświeca ESS Easy Drain od samego po-
czątku. Easy Drain jest wynalazcą odwodnienia liniowego, a dzi-
siaj – w oparciu o zdobyte doświadczenia – światowym liderem 
w  produkcji łazienkowych odwodnień liniowych i  punktowych. 
Wyznacza trendy wzornicze – dzięki tym produktom nawet od-
pływ liniowy nie będzie zwykłą instalacją, ale elementem kreują-
cym wygląd całego wnętrza,

Easy Drain nie zapomina też o rozwiązaniach technicznych w tak 
wrażliwym elemencie łazienki jak odwodnienie obszaru natry-
sku. Kilkanaście patentów zapewnia gwarancję szczelności, czy 
niweluje ewentualne błędy montażowe. To rozwiązania, które 
ułatwiają pracę instalatorom a  klientom końcowym dają gwa-
rancję niezawodności. Dzięki mnogości rozwiązań firma propo-
nuje możliwość wykorzystania pod prysznicem wielu wariantów 
okładzin: płytki ceramicznej, spieku kwarcowego, naturalnego 
kamienia, żywic czy wykładzin winylowych.
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↑  Easy Drain to nie tylko odwodnienia. CONTAINER 
to system kontenerów do zabudowy. Niewidocz-
ne elementy dają szeroką paletę zastosowania, 
zabudowy i kolorystyki.

↑ DOT to odwodnienie dla wymagających. Ruszt o średnicy 66 cm 
można wypełnić dowolnym materiałem.

↑ XS to kolorowe ruszty podążające za trendami.

↑  S-Line – jeśli stawiasz na minimalizm, to zostaw 7 mm szczeliny w narożniku.

WWW.EASYDRAIN.COM
EASYDRAIN@MB-LINEA.PL
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PATRYCJA SUSZEK-RĄCZKOWSKA, POCO DESIGN

W  naszej  pracowni  do  każdego  projektu  podcho-

dzimy  indywidualnie.  Projektując  rozkład  instalacji 

–  wysokości  armatury  i  ceramiki  łazienkowej  do-

stosowujemy  do  wzrostu  i  preferencji  inwestora. 

To  pozwala  każdemu  na  komfortowe  korzystanie 

z łazienki.

KAROLINA RUTKA-GŁOGOCKA, KWADRATON

Instalacje  sanitarne  to w  głównej mierze  już wspo-

mniane  przez  mnie  baterie  podtynkowe,  bidetki  za-

miast  klasycznych  bidetów,  ogrzewanie  podłogowe 

i coraz popularniejsze ścienne. Odpływy liniowe pod-

łogowe i ścienne, ukryte zabudowy toalet, grzejniki – 

drabinki elektryczne. Instalacje elektryczne to podział 

oświetlenia i muzyki z głośników na strefy z możliwo-

ścią  zdalnego  sterowania  –  elementy  inteligentnego 

domu. Zasilanie do podświetlenia lustra do makijażu 

czy gniazdko do ładowania telefonu lub laptopa.

MAŁGORZATA LIEBHART, ADA SKWIRA,  

WZ STUDIO

W 2020 roku nasi klienci częściej decydowali się na 

wbudowane  radia  i  głośniki  w  strefie  łazienkowej. 

Kolejnym elementem, który wzbudza spore  zainte-

resowanie  są  prysznice  podłączone  do  generatora 

pary. Takie rozwiązanie umożliwia stworzenie sauny 

parowej pod swoim prysznicem w łazience.

JAKUB WIŚNIEWSKI, JMW ARCHITEKCI

Inteligentne lustro – kiedyś hitem były elektrycznie 

ściemniające  się  szyby.  Dziś  ciekawy  gadżet  to  lu-

stro  z wbudowanym  ekranem.  Jest  to  rozwiązanie 

tyle  wygodne  co  funkcjonalne,  pozwalające  łączyć 

kilka  funkcji  w  jednym  elemencie  wyposażenia.  Za 

pomocą bezprzewodowej transmisji danych wyma-

ga jedynie podłączenia zasilania, a po jego odłączeniu 

niczym nie odróżnia  się od  typowego  lustra. Dzięki 

temu  myjąc  zęby  możemy  jednocześnie  odczytać 

wiadomości, a podczas kąpieli w wannie skorzystać 

z lustra jako ekranu do projekcji filmu. Nie ma tu ko-

nieczności podłączania dodatkowych urządzeń, roz-

prowadzania przewodów czy montowania kolejnego 

sprzętu w strefie poddanej działaniu wilgoci.

MARTA MAGNOWSKA, ADRIAN NICPOŃ, KODO 

PROJEKTY I REALIZACJE WNĘTRZ

W  obszarze  instalacji  sanitarnych  i  grzewczych  na 

znaczeniu zyskały  inteligentne rozwiązania. Tu war-

to wymienić  choćby włączniki,  które  oferują  nowe 

możliwość  programowania  scen  oświetleniowych 

w łazience. Naszym odkryciem roku było także ra-

dio  podtynkowe,  które można  zamontować  w  jed-

nej ramce z  innym osprzętem elektrycznym. Nowe 

możliwości  aranżacji  łazienki  oferują  także  ścienne 

maty grzewcze czy odpływy wannowe rewizyjne – 

jako alternatywa dla rewizji w obudowach wanny.

WITOMIŁ MENDEL, MOOVIN INTERIORS

Stawiamy  tu  przede  wszystkim  na  niezawodność. 

Jest  to  klucz  do  sprawnej  łazienki.  Wielokrotnie 

sprawdzana  i  odbierana  przez  naszych  koordnato-

rów  instalacja,  będzie  służyć  klientom  przez  lata. 

Istotną kwestią  jest tu również dostęp do zaworów 

i ewentualnych liczników, który dzięki przemyślanej 

koncepcji powinien być wygodny i estetyczny.

JOANNA ZABŁOCKA, JOANNA ZABŁOCKA STUDIO

Ostatnimi  czasy  zauważam  widoczne  zaintereso-

wanie trendem eko pod kątem doboru instalacji, ale 

również – wyglądu całej przestrzeni. Szczególny na-

cisk kładę na oświetlenie (górne, świetlne podkreśle-

nie lustra oraz nastrojowe dodatki w formie ledów). 

Dodatkowo,  ostatnim  trendem  stały  się  głośniki 

wbudowane w sufit; coraz częściej mam również za-

mówienia na instalacje roślinne w przestrzeni łazien-

kowej,  które  dodatkowo  podkreślam  odpowiednio 

dobranym oświetleniem.

INSTALACJE – co wybierają architekci?
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Fot. Ilvio Gallo
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Zakochana 
w kolorze 

NATHALIE  
DU PASQUIER

CODZIENNOŚĆ Z PANDEMIĄ ZA PASEM 
NIE NAPAWA ZBYT OPTYMISTYCZNIE. 
W KONTRZE DO TYCH NASTROJÓW 

ZADZIAŁAŁA WŁOSKA MARKA PŁYTEK MUTINA, 
KTÓRA RAZEM Z FRANCUSKĄ ARTYSTKĄ 

NATHALIE DU PASQUIER STWORZYŁA 
NIEZWYKLE ORYGINALNĄ KOLEKCJĘ 

MATTONELLE MARGHERITA. TO WYJĄTKOWY 
MIKS ZRÓŻNICOWANEJ ESTETYKI I WIELU 

ŚRODKÓW WYRAZU.

N athalie Du Pasquier urodziła się we Francji, ale od po-
nad czterdziestu lat mieszka w Mediolanie. Do 1986 r. 
zajmowała się przede wszystkim designem i była jedną 

z członkiń stworzonej przez Ettore Sottsass’a, Grupy Memphis. 
Zajmowała się głównie projektami mebli i tkanin. Zanim to jed-
nak nastąpiło, przez cztery lata podróżowała po Afryce. Inspiracje 
sztuką i muzyką tego kontynentu widać w zdecydowanej więk-
szości jej prac. Po rozpadzie Grupy Memphis, Nathalie Du Pasqu-
ier poświęciła się malarstwu. I tym zajmuje się do dziś. Na szczę-
ście robi wyjątki od swojego głównego zajęcia i wraca do tradycji 
projektowania. Dzięki temu możemy dziś zachwycać się kolekcją 
Mattonelle Margherita.
Charakteryzuje ją podwójny koncept. Z jednej strony mamy tu 
prosty, minimalistyczny styl. Z drugiej – odważne, kreatywne po-
dejście. Wyraźnie widać, że świat Mattonelle Margherita stwo-
rzony został przez artystkę. Na kolekcję składa się aż 41 różnych 
wzorów, wszystkie zaprojektowane ręcznie, na papierze. Każda 
z grafik może być łączona ze sobą, pozwalając tym samym na 
niemalże nieograniczoną ilość kombinacji i układów. Sama pro-
jektantka, mówi o kolekcji w ten sposób: Mattonelle Margerita 
powstała z myślą o każdym. Mattonelle Margerita wymaga kre-
atywności. Mattonelle Margerita jest dla tych, którzy się nie boją.
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MASTERSTONE:  
PONADCZASOWA ELEGANCJA
PRODUCENT: CERRAD

Inspirowana kamieniem Fior Di Bosco kolekcja płytek gresowych to 
połączenie elegancji kamienia z subtelnym wzorem charakterystycznym 
dla metamorficznej skały. Dzięki takiemu zestawieniu wykreujemy prze-
strzeń, która sprosta wymaganiom każdego miłośnika luksusu. Kolekcja 
w trzech odcieniach: white, silver, graphite. Dostępne formaty: 120x280, 
120x120, 60x120, 30x120, 60x60 cm.

Przewagi rynkowe: wiele formatów, w tym unikatowy 120x280 cm 
o grubości 6 mm, piękny wzór nawiązujący do świata przyrody, różne 
wykończenia powierzchni
Polecane do wnętrz: wszystkie wnętrza
Autor projektu: Cerrad
Cena netto: cennik dostępny u dystrybutorów https://cerrad.com/
gdzie-kupic/

CALACATTA WHITE:  
PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE
PRODUCENT: CERRAD

Utrzymana w bieli kolekcja Calacatta White z niezwykłą precyzją oddaje 
sieć żyłek Statuario, najpiękniejszego białego marmuru. Polerowana po-
wierzchnia płytki przywodzi na myśl skojarzenia z pałacowym wnętrzem 
śródziemnomorskiej rezydencji.Natomiast wersja matowa idealnie 
wpisuje się w nowoczesną estetykę.
Dostępne formaty: 120x280, 120x120, 60x120, 30x120, 60x60 cm.

Przewagi rynkowe: wiele formatów, w tym unikatowy 120x280 cm 
o grubości 6 mm, piękny wzór nawiązujący do świata przyrody, różne 
wykończenia powierzchni
Polecane do wnętrz: wszystkie wnętrza
Autor projektu: Cerrad
Cena netto: cennik dostępny u dystrybutorów https://cerrad.com/
gdzie-kupic/

CERRAD  
– ŁAZIENKI  
WIELKIEGO 
FORMATU

NIC TAK NIE KOI NASZYCH ZMYSŁÓW, JAK 
KOLORY I FAKTURY ZACZERPNIĘTE ZE ŚWIATA 

PRZYRODY. WIELKOFORMATOWE SLABY 
MARKI CERRAD W FORMACIE 120 X 280 CM 

O GRUBOŚCI 6 MM TO UNIKATOWA KATEGORIA 
PŁYTEK CERAMICZNYCH. WZORNICTWO 
SLABÓW JEST UZUPEŁNIENIEM KOLEKCJI 

MULTIFORMATOWYCH I POZWALA NA TWORZENIE 
WSPANIAŁYCH ARANŻACJI WNĘTRZ. SLABY 

DOSTĘPNE SĄ W KOLEKCJACH: SOFTCEMENT, 
CALACATTA WHITE, CALACATTA GOLD, MARQUINA 

GOLD I MASTERSTONE.
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WWW.CERRAD.COM

CALACATTA GOLD: REPERTORIUM BARW
PRODUCENT: CERRAD

Calacatta Gold to kolekcja, w której odnajdziemy przepięknie żyłkowane, 
perfekcyjnie oddające rysunek luksusowego marmuru. Płytki gresowe 
z serii dodadzą wnętrzu szyku i ponadczasowej elegancji. Odcienie bieli 
i szarości, muśnięte złotym kolorem, rozświetlą i ożywią aranżowaną 
przestrzeń, a w połączeniu z mocnymi akcentami w postaci dekorów, 
nadadzą jej niespotykanego dotąd charakteru. Dostępne formaty: 
120x280, 120x120, 60x120, 30x120, 60x60 cm.

Przewagi rynkowe: wiele formatów, w tym unikatowy 120x280 cm 
o grubości 6 mm, piękny wzór nawiązujący do świata przyrody, różne 
wykończenia powierzchni
Polecane do wnętrz: wszystkie wnętrza
Autor projektu: Cerrad
Cena netto: cennik dostępny u dystrybutorów https://cerrad.com/
gdzie-kupic/

MARGUINA GOLD:  
KLASYKA W INNYM WYDANIU
PRODUCENT: CERRAD

Kolekcja z gęsto rozrzuconym, złotym użyleniem sprawi, że każde 
wnętrze nabierze elegancji, klasy i szyku. Inspirowane szlachetnością 
marmuru płytki gresowe Marquina to propozycja dla zwolenników 
ponadczasowych wnętrz urządzonych z subtelnym nawiązaniem do naj-
nowszych trendów. Tonalny wzór płytek idealnie odwzorowuje misterną 
sieć żyłek naturalnego kamienia, oddając klimat luksusu. Dostępne 
formaty: 120x280, 120x120, 60x120, 60x60 cm.

Przewagi rynkowe: wiele formatów, w tym unikatowy 120x280 cm 
o grubości 6 mm, piękny wzór nawiązujący do świata przyrody, różne 
wykończenia powierzchni
Polecane do wnętrz: wszystkie wnętrza
Autor projektu: Cerrad
Cena netto: cennik dostępny u dystrybutorów https://cerrad.com/
gdzie-kupic/

SOFTCEMENT: SUROWA MAESTRIA
PRODUCENT: CERRAD

W gusta pasjonatów minimalistycznych wnętrz trafi faktura betonu, 
która stała się inspiracją dla płytek z kolekcji Softcement. Ciekawa 
struktura oraz patchworkowe akcenty kolekcji to mieszanka kilku 
trendów wnętrzarskich, tworzących ciekawą i spójną kompozycję. 
Imitacja betonu w trzech odcieniach szarości, w połączeniu z efektow-
nymi dekorami i płytkami z nadrukiem imitującym strukturę 3D, nada 
każdemu wnętrzu innego charakteru. Dostępne formaty: 120x280, 
120x120, 60x120, 60x60 cm.

Przewagi rynkowe: wiele formatów, w tym unikatowy 120x280 cm 
o grubości 6 mm, piękny wzór nawiązujący do świata przyrody, różne 
wykończenia powierzchni
Polecane do wnętrz: wszystkie wnętrza
Autor projektu: Cerrad
Cena netto: cennik dostępny u dystrybutorów https://cerrad.com/
gdzie-kupic/
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MARBLE SKIN Z SERII GRAND CONCEPT
PRODUCENT: OPOCZNO

Inspirowana ponadczasowym marmurem kolekcja wielkoformatowych 
płyt gresowych prezentuje szlachetne i klasyczne oblicze kamienia 
naturalnego, pełnego energii i różnorodności. To powiew niewymuszonej 
elegancji w najlepszym wydaniu. Kolorystyka płytek utrzymana jest 
w odcieniach głębokiej szarości w surowym, matowym wykończeniu. 
Całość została podkreślona brązowymi i czarnymi żyłami wykończony-
mi błyszczącym tuszem, co tworzy wysublimowany efekt. To kolekcja, 
która będzie stanowić doskonałą bazę aranżacji w różnych stylach. For-
maty płytek: 60x60 cm, 80x80 cm oraz 60x120 cm. Kolekcja polecana 
do wnętrz prywatnych i komercyjnych.

Ceny katalogowe: 189,99 zł/mkw. (60x60 cm), 199,99 zł/mkw. 
(80x80 cm), 219,99 zł/mkw. (60x120)

COLOR CRUSH Z SERII GRAND CONCEPT
PRODUCENT: OPOCZNO

Luksusowa kolekcja polerowanych płyt gresowych odkrywająca piękno 
kamienia naturalnego. Zachwyca melanżem żył, załamań i rozświetleń 
tworzących mocny rysunek, podkreślony wyjątkowym kolorem grana-
tu, co może przywoływać na myśl fascynującą przestrzeń kosmosu. 
Pierwowzorem kolekcji jest labradoryt, minerał odkryty na półwyspie 
Labrador w Ameryce Północnej. To kamień ceniony ze względu na swoje 
metaliczne refleksy, które w najpiękniejszych i najrzadszych okazach 
prezentują niezwykle szeroką gamę kolorów, w tym odcienie niebieskie-
go i brązu. Kolekcję pokochają zwolennicy niebanalnych rozwiązań, ce-
niący współczesny design inspirowany naturą. To odważna propozycja, 
która podkreśli charakter i rozmach nowoczesnych projektów. Formaty 
płytek: 60x60 cm, 80x80 cm oraz 60x120 cm. Kolekcja polecana do 
wnętrz prywatnych i komercyjnych.

Ceny katalogowe: 189,99 zł/mkw. (60x60 cm), 199,99 zł/mkw. 
(80x80 cm), 219,99 zł/mkw. (60x120)

SPEKTAKULARNE WZORNICTWO 
GRESÓW OPOCZNO

NAJNOWSZE PROPOZYCJE MARKI OPOCZNO WYRÓŻNIAJĄ WYJĄTKOWE WZORNICTWO, 
LUKSUSOWE POLEROWANE POWIERZCHNIE ORAZ IMPONUJĄCE FORMATY. INTRYGUJĄCY DESIGN 
NOWYCH KOLEKCJI UMOŻLIWIA KREOWANIE NIESZABLONOWYCH ARANŻACJI ZAPEWNIAJĄCYCH 
NIEPOWTARZALNY KLIMAT WNĘTRZ PRYWATNYCH I PRZESTRZENI KOMERCYJNYCH. PRZEKONAJĄ 

ZARÓWNO ARCHITEKTÓW, JAK TEŻ SAMYCH INWESTORÓW.



PODŁOGI I ŚCIANY

71

COSIMA
PRODUCENT: OPOCZNO

Kolekcja w formacie 40x120 cm stworzona z myślą o miłośnikach kla-
sycznych przestrzeni urządzonych ze smakiem. To efektowny przykład 
ponadczasowego piękna i elegancji. Kolekcja odkrywa majestatyczną 
urodę białego kamienia. Dzięki wykorzystaniu szkliwa satynowego płytki 
do złudzenia przypominają naturalny materiał występujący w przyro-
dzie. Za sprawą tej kolekcji można w domowej łazience poczuć się jak 
w monumentalnej starożytnej budowli. Płytki wyróżnia wyrafinowana 
grafika w postaci miedzianych oraz szarych żył, którą docenią szcze-
gólnie zwolennicy unikalnych połączeń. Płytki będą stanowić doskonałą 
bazę stylowych aranżacji uzupełnionych starannie dobranymi dodatka-
mi. Kolekcję tworzą gładkie płytki ścienne i podłogowe o satynowym 
wykończeniu, a także płytka ze stylową strukturą oraz dekoracyjna 
listwa w miedzianym kolorze. Kolekcja polecana do łazienek i salonów 
kąpielowych; do wnętrz prywatnych i komercyjnych.

Ceny katalogowe: 159,99 zł/mkw. (ścienne gładkie), 179,99 zł/mkw. 
(ścienne ze strukturą i podłogowe 80x80 cm)

SILVER POINT Z SERII GRAND CONCEPT
PRODUCENT: OPOCZNO

Podstawą projektów graficznych wszystkich kolekcji z rysunkiem 
kamienia w serii Grand Concept są skany autentycznych minerałów. 
Płytki Silver Point zdobi niezwykle dyskretny wzór marmuru w odsłonie 
subtelnego srebra. Minimalistyczny efekt został podkreślony dzięki 
matowemu wykończeniu. To eleganckie i stylowe połączenie chłodnej 
szarości z rysunkiem marmuru stanowi doskonały punkt wyjścia do 
aranżacji utrzymanych w różnych stylach wnętrzarskich. Te oryginalne 
płytki zaspokoją gusta zarówno osób poszukujących nowoczesnych 
rozwiązań, jak i tych, którzy cenią ponadczasowe materiały. Formaty 
płytek: 60x60 cm, 80x80 cm oraz 60x120 cm. Kolekcja polecana do 
wnętrz prywatnych i komercyjnych.

Ceny katalogowe: 189,99 zł/mkw. (60x60 cm), 199,99 zł/mkw. 
(80x80 cm), 219,99 zł/mkw. (60x120)

BRAVE ONYX Z SERII GRAND CONCEPT
PRODUCENT: OPOCZNO

Dyskretna i elegancka kolekcja wielkoformatowych gresów inspirowana 
szlachetnym onyksem. To propozycja niezwykle subtelna i uniwersal-
na zarazem. Stonowany design płytek kryje wyjątkowe cechy, które 
wyróżniają tę unikatową kolekcję. Polerowana powierzchnia płytek o 
delikatnej fakturze utrzymana w jasnym odcieniu szarości skrywa wzór 
przywodzący na myśl perły na dnie oceanu. Intrygujący design sprawdzi 
się zarówno w mieszkaniach, jak i obiektach użyteczności publicznej. 
Formaty płytek: 60x60 cm, 80x80 cm oraz 60x120 cm. Kolekcja pole-
cana do wnętrz prywatnych i komercyjnych.

Ceny katalogowe: 189,99 zł/mkw. (60x60 cm), 199,99 zł/mkw. 
(80x80 cm), 219,99 zł/mkw. (60x120)

WWW.OPOCZNO.EU
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SPACE DUST
PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
•  Inspiracją dla stworzenia kolekcji była grafika typu kamień Pierre Blue 

z delikatnymi wtrąceniami mikro skali w dwóch szlachetnych odcie-
niach neutralnej betonowej szarości.

•  Kolekcja świetnie wpisuje się zarówno w trend kamienny, jak i cemen-
towy.

•  Wykończenie matowe z połyskującymi elementami w grafice skali, 
dającymi dyskretny efekt modnego terazzo.

•  Całość uzupełniona strukturą, która potrafi składać się w geometrycz-
ny wzór tworząc ciekawe zestawienia w przestrzeni.

•  Uzupełnieniem kolekcji są modne heksagony oraz dopasowana idealnie 
płytka podłogowa w dwóch odcieniach.

Polecane do wnętrz: w stylu nowoczesnym, industrialnym
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współpracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich PGC

INTENSE TONE
PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
•  Kolekcja o wykończeniu matowym w intensywnych i bardzo modnych  

barwach – głębokim granacie i ciemnej zieleni.
•  Uzupełnieniem jest przykuwające uwagę złoto o metalicznej powierzchni.
•  Kolekcję dopełnia struktura ponadczasowych pasów oraz klasycznej 

jodełki.
•  Dodatkowe elementy dekoracyjne, takie jak heksagony szklane ze 

złotem oraz szklane i metalowe listwy, dopełniają kolekcję czyniąc ją 
oryginalną.

•  Mat i błysk, metalik i szkło, struktura i gładka powierzchnia, tworzą 
niecodzienną unikalną przestrzeń dla osób, które pragną przez wnętrze 
wyrazić osobowość.

Polecane do wnętrz: w stylu glamour
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współpracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich PGC

NOWE, WYJĄTKOWE KOLEKCJE 
PŁYTEK EFEKTEM WSPÓŁPRACY 

PGC – CERAMIKA PARADYŻ

SPACE DUST

PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
•  Inspiracją dla stworzenia kolekcji była grafika 

typu kamień Pierre Blue z delikatnymi wtrą-
ceniami mikro skali w dwóch szlachetnych 
odcieniach neutralnej betonowej szarości.

•  Kolekcja świetnie wpisuje się zarówno w trend 
kamienny, jak i cementowy.

•  Wykończenie matowe z połyskującymi ele-
mentami w grafice skali, dającymi dyskretny 
efekt modnego terazzo.

•  Całość uzupełniona strukturą, która potrafi 
składać się w geometryczny wzór tworząc 
ciekawe zestawienia w przestrzeni.

•  Uzupełnieniem kolekcji są modne heksagony 
oraz dopasowana idealnie płytka podłogowa w 
dwóch odcieniach.

Polecane do wnętrz: w stylu nowoczesnym, 
industrialnym
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współ-
pracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich 
PGC

PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA WE WSPÓŁPRACY Z CERAMIKĄ PARADYŻ OPRACOWAŁA OSIEM 
UNIKATOWYCH KOLEKCJI PŁYTEK CERAMICZNYCH. TE ŁAZIENKOWE PŁYTKI CHARAKTERYZUJĄ SIĘ 

BOGATYMI ZDOBIENIAMI, RÓŻNORODNĄ KOLORYSTYKĄ, A PRZEDE WSZYSTKIM WYSOKĄ JAKOŚCIĄ. 
AUTORZY ODNALEŹLI SWOJE INSPIRACJE W STYLU ART DÉCO, NAJNOWSZYM MARMUROWYM TRENDZIE 

CZY KLIMATACH ZACZERPNIĘTYCH WPROST Z NATURY.
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STONE MATTER
PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
· Inspirowana nieprzemijającą szlachetnością marmuru.
· Połączenie stylu klasycznej skały z nowoczesnym ornamentem.
·  Stonowane płytki w odcieniach szarości, beżu i brązu przełamane są 

insertami ze wzorem jodełki, który dodaje całej aranżacji dynamizmu.

Polecane do wnętrz: w stylu klasycznym
Autor projektu: Ceramika Paradyż  
we współpracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich PGC

SHADES OF GREY
PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
·  Uniwersalna grafika płytek bazowych – oparta na miękkim przeciera-

nym betonie z delikatnymi wtrąceniami ziaren.  
·  Dostępne w dwóch odcieniach szarości o delikatnym matowym 

wykończeniu. Element przykuwający uwagę to dyskretna dekoracja w 
typie patchworku, o przecieranym charakterze. Nawiązuje  do stylistyki 
starych dywanów lub tapet o unikalnym wzornictwie. Do tego spójne 
podłogi w dwóch odcieniach.

·  Dyskretnie dekoracyjne płytki z patchworkowymi wzorami, nawiązują-
ce do stylistyki starych, ręcznie tkanych dywanów.

Polecane do wnętrz: w stylu nowoczesnym, loftowym
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współpracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich PGC

GLITTER MOOD
PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
•  Powierzchnia płytek  bazowych delikatnie mieni się pod wpływem 

światła, dając efekt skrzenia się.
•  Biel i czerń uzupełniona pięknym szlachetnym odcieniem złota.
•  Aż 4 struktury do wyboru, miękkie faliste, organiczne oraz geome-

tryczna – oparta o formę heksagonu.
•  Zastosowane złoto (efekt metaliczny) na strukturze daje niepowta-

rzalny efekt wielowymiarowości przestrzeni (gra światła/ cienia/ 
poziomów powierzchni).

•  Elementem przykuwającym uwagę są heksagony z elementami broka-
tu wykonane w technologii, która umożliwi ich zastosowanie zarówno 
na ścianie, jak i na podłodze.

Polecane do wnętrz: w stylu Art déco
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współpracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich PGC
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WOOD LOVE
PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
•  Kolekcja oparta na połączeniu dwóch materii: cementu i drewna.
•  Drewno gra tu pierwszą rolę dzięki strukturom: o układzie jodełkowym 

i liniowym.
•  Przepiękna grafika dębowego, szlachetnego i klasycznego drewna 

o ciepły wybarwieniu idealnie współgra z miękkim cementem.
•  Kolekcja idealnie dopasowana do podłogi – w formacie deski oraz płyty 

betonowej.

Polecane do wnętrz: w stylu nowoczesnym, industrialnym
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współpracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich PGC

CLASSY CHIC
PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
•  Piękne małe struktury (bianco i nero) nawiązujące do starych kafli, ale 

w matowej odsłonie.
•  Przykuwającym uwagę elementem są struktury klasycznego kasetonu, 

który w uzupełnieniu z kształtką i cokołem nadaje wnętrzu rasowy, 
niepowtarzalny klimat.  

•  Dodatkowo dwa wzory małej płytki ścienno-podłogowej w najmodniej-
szej, intensywnej zieleni podkreśli zdecydowany nastrój wnętrza.

•  Struktura chevronu w białej matowej powierzchni nada klasycznego 
charakteru.

•  Całość kolekcji uzupełnia podłoga o przepięknej grafice ciemnego 
kamienia ze szlachetnym, jasnym użyleniem.

•  Kolekcja dla koneserów pięknych wnętrz.

Polecane do wnętrz: w stylu klasycznym, nawiązującym do trendu mid-
-century modern
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współpracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich PGC

SPACE DUST

PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
•  Inspiracją dla stworzenia kolekcji była grafika 

typu kamień Pierre Blue z delikatnymi wtrą-
ceniami mikro skali w dwóch szlachetnych 
odcieniach neutralnej betonowej szarości.

•  Kolekcja świetnie wpisuje się zarówno w trend 
kamienny, jak i cementowy.

•  Wykończenie matowe z połyskującymi ele-
mentami w grafice skali, dającymi dyskretny 
efekt modnego terazzo.

•  Całość uzupełniona strukturą, która potrafi 
składać się w geometryczny wzór tworząc 
ciekawe zestawienia w przestrzeni.

•  Uzupełnieniem kolekcji są modne heksagony 
oraz dopasowana idealnie płytka podłogowa w 
dwóch odcieniach.

Polecane do wnętrz: w stylu nowoczesnym, 
industrialnym
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współ-
pracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich 
PGC

CALACATTA SPARKLE
PRODUCENT: CERAMIKA PARADYŻ

Przewagi rynkowe:
•  Kolekcja oparta na klasycznym, eleganckim i luksusowym kamieniu 

calacatta z delikatnym złotym wybarwieniem w użyleniu (rysunek 
naturalnego kamienia kryje złote barwienia, które dodają blasku).

•  Kolekcja może stać się podstawą dla aranżacji w wielu stylach – od 
oszczędnego minimalizmu po pełen przepychu glamour.

•  Płytki strukturalne ze złocistymi, skrzącymi się w świetle dekorami.  

Polecane do wnętrz: w stylu glamour, klasycznym, minimalistycznym
Autor projektu: Ceramika Paradyż we współpracy z PGC
Cena netto: szczegóły w salonach Partnerskich PGC

PGC.NET.PL
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KOLEKCJA BLOOM – PŁYTKI 
CERAMICZNE O WIELU TWARZACH

BLOOM ZOSTAŁA STWORZONA JAKO NEUTRALNA, PONADCZASOWA PŁYTKA PRZYPOMINAJĄCA EFEKT CEMENTU.  
JEJ OSOBOWOŚĆ STANOWI RELIEFOWA POWIERZCHNIA, DZIĘKI KTÓREJ KOLEKCJA WYRÓŻNIA SIĘ ODWAŻNYMI TEKSTURAMI. 

PŁYTKI BLOOM HISZPAŃSKIEJ MARKI COLORKER DOSTĘPNE SĄ WYŁĄCZNIE W SALONACH ŁAZIENKOWYCH JETA.

K olekcja Bloom dowodzi, że inspiracje cementem nie 
mają ograniczeń. Z  jednej strony tworzy ją bowiem 
matowa płytka bazowa w  dwóch delikatnych ko-

lorach: Moon (najlepiej opisać go jako biały złamany szarością) 
oraz Grey (szary). Z drugiej – mamy w niej także niezwykle orygi-
nalne płytki reliefowe o zróżnicowanych powierzchniach. Mowa 
o wzorach Lumen i Keen, występujących w obu wspomnianych 
kolorach. Charakteryzują je faktury zachęcające do poczucia na 
własnej skórze uroku stworzonych tekstur oraz sprawdzenia 
precyzji ich wykonania i możliwości estetycznych.

INSPIROWANE NATURĄ

Lumen to płytki trójwymiarowe, przypominające obrobiony ka-
mień. Efekt gry światła i cienia niewątpliwie podkreśla ich deko-
racyjność i  jest szczególnie pożądany w  przypadku dużych po-
wierzchni wykończonych tego typu okładziną ceramiczną. Nawet 
w przypadku delikatnej kolorystyki – tak jak w kolekcji Bloom – 
dzięki tego rodzaju płytkom nietrudno o uzyskanie tak istotnego 
wrażenia dynamiki.
Płytki Keen inspirowane są natomiast drewnem. Wyraźnie wi-
doczne są tu jego naturalne nieregularności i  wielowarstwowe 

linie. Efekt drewna i kolorystyka cementu tworzą nieoczywiste, 
zaskakujące połączenie, które z pewnością trafi w gusta zwolen-
ników nieszablonowych rozwiązań.

W WIELU ARANŻACJACH
Płytki ścienne z kolekcji Bloom idealnie sprawdzą się w połącze-
niu z płytkami podłogowymi imitującymi drewno w naturalnych 
kolorach. Równie dobrze wyglądać będą np. z okładziną w ko-
lorze szarym czy odwzorowującą marmur calacatta. Staną się 
także świetnym tłem dla modnych w łazience czarnych wykoń-
czeń – armatury czy profili kabin. Dostępny format płytek Bloom 
31,6x100 cm idealnie wpisuje się w trend rosnących i niestandar-
dowych wielkości okładzin ściennych. Kolekcja sprawdzi się za-
równo w łazience, kuchni, jak też w innych wnętrzach, w których 
klient postawi na jasne kolory i interesujące tekstury.

https://jeta.pl/sklep/543-bloom

WWW.JETA.PL
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PRZESZŁOŚĆ TO NIESKOŃCZONE ŹRÓDŁO INSPIRACJI. OD STAROŻYTNOŚCI, PO KLASYKĘ VINTAGE LAT 70. XX WIEKU – KAŻDY 
ZNAJDZIE EPOKĘ, CZAS I BOHATERÓW DO KTÓRYCH CHĘTNIE WRACA. OD WZORNICTWA, PRZEZ MODĘ, DO WYSTROJU 

WNĘTRZ. CZY TO ZNACZY, ŻE WSZYSTKO JUŻ BYŁO? JAK INTERPRETOWAĆ HISTORIĘ, BY ZACHWYCAŁA DZISIAJ? CERAMIKA 
TUBĄDZIN SZUKA SENTYMENTALNYCH INSPIRACJI W PRZESZŁOŚCI W SWOICH NAJNOWSZYCH KOLEKCJACH.

SENTYMENTALNIE,  
ALE W NOWOCZESNYCH 

INTERPRETACJACH

P rzy tworzeniu kolekcji Coma, w formacie 33 x 90 cm pro-
jektanci Grupy Tubądzin sięgnęli po inspiracje onyksem, 
który w starożytności uważany był za kamień chroniący 

przed złem. W kolejnych wiekach zaś, dzięki swojej zdecydowa-
nej barwie, nazywany był kamieniem dla odważnych. Mówi się, 
że onyks sprzyja regeneracji zewnętrznej i wewnętrznej. Tubądzin 
proponuje kolekcję, która podkreśli szlachetność i  tajemniczość 
tego minerału, a  jednocześnie doda przestrzeni łagodności i har-

monii. Naturalny rysunek onyksu łączy się z połyskującą bielą pereł, 
które kojarzą się z dobrobytem, luksusem i elegancją. Klasycznie 
granatowa wersja płytki to także ukłon w stronę najmodniejszego 
w 2020 r. koloru według Pantone Institute. Do tego nieregularna 
struktura kamieni i  zestawienie oryginalnych, trójwymiarowych 
płytek z perłowym dekorem oraz przełamanie koloru niebieskie-
go modną szarością i połyskującymi akcentami. Wszystko to daje 
efekt nowoczesnego glamour i wiele możliwości aranżacyjnych. 

Kolekcja Coma



77

PODŁOGI I ŚCIANY

Wielkoformatowa kolekcja Marmo d’Oro to absolutny hit je-
sieni 2020 r. Swój sukces zawdzięcza nietypowemu połączeniu 
dwóch inspiracji – klasycznego piękna i  elegancji, z  jaką koja-
rzy się marmur i  włoska tradycja kamieniarska, oraz delikat-
ności i  oryginalności kintsugi, japońskiej techniki naprawiania 
pękniętej ceramiki poprzez ponowne łączenie jej kawałków 
sproszkowanym złotem lub innym metalem szlachetnym. Płytki 
z kolekcji Marmo d’Oro wiernie oddają strukturę białego mar-
muru. Szare i złote żyłki przecinające płytkę niczym złoto i laka 
(żywica drzewa lakowego) wydobywają ze struktury kamienia 
dodatkowe atuty – dokładne tak, jak kintsugi podkreśla niedo-
skonałości rozbitej porcelany, poprzez jej finezyjne i  misterne 
ponowne połączenie. Rysunek nieregularnych, delikatnie zdo-
bionych linii szczególnie efektownie prezentuje się w  wielkim 

formacie, który wciąż zyskuje rosnące uznanie wśród klientów 
firmy. Z  uwagi na imponujące rozmiary płytek (największe to 
120 x 240 cm) i tym samym minimalną ilość fug, piękne wzornic-
two ma szansę zostać dodatkowo wyeksponowane.  

Reinterpretacją nieodległej przeszłości jest z kolei nowość w for-
macie 30 x 75 cm – kolekcja Dots, która w  oryginalny sposób 
wydobywa urodę lastryko, które z  wielką pompą powróciło na 
salony – dosłownie! – w 2020 r. Jednak poprzez delikatne akcen-
ty kolorystyczne dodaje mu lekkości i  wprowadza do wnętrza 
element zabawy i humoru. Lastryko w tym wydaniu odbiega od 
tego, które w czasach poprzedniego ustroju dominowało niemal-
że wszędzie i nazywane było „marmurem PRL”. W kolekcji Dots 
struktura lastryko uwypuklona jest bowiem przez grę kolorowych 

drobinek na płytce – niebieskich, po-
marańczowych czy białych. W  nie-
nachalny sposób podkreślają urodę 
płytki i  ożywiają jej monochroma-
tyczny wzór. Kolor widoczny jest 
również w  listwach ściennych (zie-
lonej i niebieskiej), a także w niety-
powej mozaice w  kształcie małych 
heksagonów, w  której dodatkowo 
podkreślona została geometryczna 
forma.

Kolekcja Marmo d’Oro

Kolekcja Dots

WWW.TUBADZIN.PL
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P rogram PRO ARCHITECTURA 3.0 doskonale wpisuje 
się w bogatą tradycję niemieckiego producenta. Płytki, 
które się w nim znalazły, zaprojektowano z myślą o suk-

cesie śmiałych przedsięwzięć architektonicznych. Z  powodze-
niem umożliwiają optymalne współgranie formy, funkcji i koloru, 
a  także mistrzowskie akcentowanie subtelności realizowanego 
projektu. Oto kwintesencja kompetencji Villeroy&Boch!

POTRÓJNA WARTOŚĆ DODANA
„3.0” oznacza potrójną wartość dodaną. Po pierwsze:  
PRO  ARCHITECTURA  3.0 łączy cenione serie Pro Architectura,  
Colorvision i Granifloor w  jasno skonstruowany, modułowy sys-
tem 3 w  1 – z  harmonijnie dopasowanymi kolorami i  formatami 
oraz wykończeniami powierzchni i materiałami. Po drugie: oprócz 
szybkiego i prostego przeglądu wszystkich dostępnych opcji, pro-
gram ten oferuje również fascynujące źródło inspiracji. Po trzecie: 
koncepcja kolorystyczna powstała we współpracy z prof. dr. Axe-
lem Buetherem i podkreśla nowe możliwości wykorzystania ko-
loru jako zjawiska wielozmysłowego w aranżacji wnętrz. Ekspert 
przez wiele lat badał rolę barw w kontekście wnętrz i przedstawia 
je jako istotny element multisensorycznego świata. Zgodnie z jego 
obserwacjami dobrze zaprojektowane pomieszczenia definiuje 
szerokie spektrum wizualnych, dotykowych i smakowych kanałów 
sensorycznych. Wiedza ta okazała się kluczem w ewolucji koncep-
cji koloru programu PRO ARCHITECTURA 3.0.

FUNKCJONALNOŚĆ I BOGACTWO FORMATÓW
Program płytek PRO ARCHITECTURA 3.0 w  niezwykle pomy-
słowy sposób łączy w sobie funkcjonalność i styl. Kluczem wy-
boru, może być kolor lub format. Jego zróżnicowanie zachwyci 
każdego, kto lubi wielość opcji – wśród nich płytki o wymiarach: 
2,5×2,5  cm, 5×5 cm, 10x10 cm, 10×20 cm, 10×30 cm, 15×15 cm, 
20×20 cm, 20×60 cm, 30×30 cm, 30×60 cm oraz 60×60 cm.

Obok formatu, który umożliwia swobodne zestawienia pły-
tek o  różnych kolorach i  wymiarach, istotne są również wła-
ściwości techniczne i  higieniczne kolekcji, dzięki którym 
PRO ARCHITECTURA 3.0 sprawdza się na dużych i wymagających 
powierzchniach – takich jak narożniki oraz przejścia między 
podłogą a  ścianą. Bogata oferta barw i  powierzchni znajdzie 
zastosowanie między innymi w  obiektach basenowych, SPA 
i  wellness. Więcej informacji o płytkach marki Villeroy&Boch 
znajduje się na stronie www.TILEStales.pl.

NOWOŚĆ 2021 ROKU OD VILLEROY&BOCH TO WYPRZEDZAJĄCE TRENDY, HARMONIJNE POŁĄCZENIE ERGONOMII FORMY, 
UNIKALNOŚCI STYLU ORAZ MULTISENSORYCZNEJ KOLORYSTYKI PŁYTEK. PRO ARCHITECTURA 3.0 TO ROZWIĄZANIE 

ZGODNE Z POTRZEBAMI KLIENTÓW I INWESTORÓW ORAZ WYMOGAMI NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY. 

PRO ARCHITECTURA 3.0  
OD VILLEROY&BOCH

 WWW.VILLEROY-BOCH.COM/TILES
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PODŁOGI I ŚCIANY

PATRYCJA SUSZEK-RĄCZKOWSKA, POCO DESIGN

Dziś na rynku wnętrzarskim mamy ogromny wybór 

wykończeń posadzek i ścian. Bez trudu znajdziemy 

doskonałe produkty w każdej estetyce. Od minimali-

stycznych, wielkoformatowych płyt o różnorodnym 

wykończeniu (spieki Cosentino), poprzez rzemiosło 

i sztukę w postaci luksusowych mozaik ceramicznych 

(Ardea Arte), aż do wodoodpornych tapet, które mo-

żemy zastosować nawet w strefie prysznica (Glamora,  

Wall & Deco). Nie zapominajmy również o naturalnych 

materiałach, takich jak kamień czy drewno.

KAROLINA RUTKA-GŁOGOCKA, KWADRATON

Klasyczne, wypłytkowane po sufit pomieszczenia 

łazienkowe to już przeszłość. W 2020 roku zdecy-

dowana większość naszych inwestorów w swoich 

łazienkach stawiała na nietypowe rozwiązania. Poja-

wiały się tapety, farby, okładziny drewniane i betono-

we. Wzbogacone o elementy dekoracyjne w postaci 

zwisających lamp, obrazów, kompozycji z luster, dy-

wanów, ław, koszy. 

MAŁGORZATA LIEBHART,  

ADA SKWIRA, WZ STUDIO

Podłogi i ściany są zdominowane przez wielkoforma-

towe płytki często imitujące kamień i inne materiały. 

Kolorystyka nawiązuje do kolorów ziemi, ale coraz 

częściej są to ciemne odcienie. Chętnie stosujemy 

duże płytki z wzorami imitującymi duże wzory, zdję-

cia, grafiki oraz tapety także często nawiązujące do 

natury. Rok 2020 otworzył się bardziej na tapety 

z kolekcji WET (Wall&Deco).

JAKUB WIŚNIEWSKI, JMW ARCHITEKCI

Tu niezmiennie rekomenduję kamień naturalny. 

Mimo upływu czasu i pojawiających się trendów na 

rynku wnętrz posadzki, ściany czy blaty wykończo-

ne naturalnym kamieniem zawsze będą wyglądały 

ponadczasowo i elegancko. Duże slaby lub mniejsze 

płyty i mozaiki są wartościową ozdobą każdej ła-

zienki. Dostępne dziś różnorodne formy impregnacji 

oraz wykończenia powierzchni powodują, że jest ona 

nie tylko antypoślizgowa, ale także trwała i łatwa 

w konserwacji i utrzymaniu czystości.

MARTA MAGNOWSKA, ADRIAN NICPOŃ,  

KODO PROJEKTY I REALIZACJE WNĘTRZ

Zakochaliśmy się szczególnie w kilku nowych ko-

lekcjach płytek: gres z efektem marmuru – Marazzi 

All Marble, a także odwzorowujące motyw drewna 

– Baldocer Larchwood oraz Venis Starwood Noa. 

Naszym numerem jeden stały się także mozaiki: np. 

Ardea Arte czy metaliczne, stalowe, miedziane, mo-

siężne oraz listwy dekoracyjne uzupełniające, w róż-

nych wersjach kolorystycznych i wymiarowych, np. 

Profil Design. Po wielu latach zapomnienia do łask 

wróciły także kolekcje płytek lastryko.

WITOMIŁ MENDEL, MOOVIN INTERIORS

W naszych projektach stosujemy materiały wy-

sokiej jakości, które można stosować zarówno na 

posadzkach, jak i na ścianach czy nawet sufitach ła-

zienek. Dzięki zaufaniu do jakości materiałów, Archi-

tekci MOOVIN INTERIORS mogą swobodnie kreować 

wnętrza najpiękniejsze w formie, nie ograniczając się 

powierzchnią czy strefą łazienki.

JOANNA ZABŁOCKA, JOANNA ZABŁOCKA STUDIO

Tapety do stref mokrych, płytki wielkoformatowe i cie-

kawe mozaiki – to moje ulubione motywy do podkreśla-

nia ozdobnego przestrzeni pionowych oraz poziomych. 

Ostatnimi czasy widoczny jest powrót do terazzo – la-

stryko w nowoczesnym wydaniu oraz nacisk na „po-

wrót do natury” w postaci zastosowania drewna oraz 

płytek drewnopodobnych trójwymiarowych. Moim 

ulubionym motywem łazienkowym, który proponuję 

swoim klientom, są tapety łazienkowe, w szczególno-

ści od Wall and Deco WET lub od Galmora.

MAGDA JEZIOROWSKA I MAGDALENA DUSIŃSKA,  

DE NOVO INTERIOR DESIGN

Kompozycje różnorodnych płytek tworzące wielko-

formatowe, ścienne obrazy (włoska manufaktura 

41zero42), okrągłe gresy o rysunku naturalnego 

marmuru budzące skojarzenia z kamiennymi dywana-

mi (hiszpańska marka Cicogres), czy motywy ze świa-

ta mody zamknięte w intrygującej palecie zgaszonych 

pasteli (kolekcja Operae, Ornamenta) to zaledwie kilka 

przykładów potęgi ludzkiej wyobraźni i kreatywności.

PODŁOGI I ŚCIANY – co wybierają architekci?
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ARMATURA KRAKÓW

www.kfa.pl

AURORA

www.aurorats.pl

CAD PROJEKT K&A

www.cadprojekt.com.pl

CERRAD

www.cerrad.com

DAMIXA

www.damixa.pl

DEANTE

www.deante.pl

DURAVIT

www.duravit.pl

EASY DRAIN

www.easydrain.com

ELITA

www.elitameble.pl

EXCELLENT

www.excellent.com.pl

FERRO

www.ferro.pl

GEBERIT

www.geberit.pl

GRUPA SBS

www.grupa-sbs.pl

HANSGROHE

www.hansgrohe.pl

HOESCH

www.hoesch.de

IDEAL STANDARD

www.idealstandard.pl

INTUITION BATHROOMS

www.intuitionbathrooms.pl

JETA

www.jeta.pl

MARMITE

www.marmite.eu

MATT&MART

www.mattandmart.com

MIIOR

www.miior.com

NEW TRENDY

www.newtrendy.pl

OPOCZNO

www.opoczno.eu

PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA

www.pgc.net.pl

PREVEX

www.prevex.com

RAK CERSAMICS

www.rakceramics.com

ROCA

www.roca.pl

SANSWISS

www.sanswiss.pl

STEINBERG

www.steinberg.pl

TECE

www.tece.pl

TUBĄDZIN

www.tubadzin.pl

VILLEROY&BOCH

www.villeroy-boch.com/tiles



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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ARCHITEKCI   
POLECAJĄ 
Najciekawsze 
rozwiązania i materiały 
zdaniem specjalistów  
od wystroju wnętrz

WIĘCEJ 
INSPIRACJI
Nowe łazienkowe 
kreacje światowych 
projektantów

NAJNOWSZE 
NA RYNKU
Producenci prezentują 
nowe i bestsellerowe 
produkty i technologie
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