Dobre zestawienia

Urok i romantyzm domku letniskowego znalazły
wyraz w łazience wyłożonej boazerią z desek. Ściany
pomalowano farbą w kolorze słodkiego różu, podłogę
- złamąnej bieli. Wolno stojąca wanna ulokowana
pod oknem jest śnieżnobiała. Podobnie jak obramowanie
okna oraz wieszak-drabina. Metalowy stolik ze szklanym
blatem dodaje aranżacji elegancji. Aby wzbogacić gamę
kolorystyczną wnętrza, można dodać jeszcze jeden
pastelowy kolor, np. błękitne lub sel^ynowe ręczniki.
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Kochamy biel we wszystkich jej odcieniach, ale warto
dostrzec także urodę barwnych ścian i dodatków łazienkowych.
Skomponujmy je tylko z wyczuciem i fantazją
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ykorzystaj kolory, by nadać łazience
osobisty charakter. Sposobów
na wprowadzenie do niej koloru jest
kilka. Najodważniejszy — bo trudno je zmienić
- to kolorowe płytki. Niech więc będą takie,
by się szybko nie znudziły. Warto jednak pamiętać,
że są na tynku farby do płytek (np. Hydropox,
Noxan), więc np. ukochany niegdyś beż możesz
zamienić na fascynującą cię aktualnie czerwień.Jeśli
wybierzesz neutralne kafelki, a ścianę pomalujesz
na modny odcień, też z łatwością będziesz mogła
go co jakiś czas zmienić. We wnętrzach wyłożonych
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boazerią kolor jest oczywistością. To angielska
specjalność, z dywanikami i obrazkami tworzą
najprzytulniejszy klimat łazienkowy na świecie.
Kolorem podkreślamy także styl Cesarski błękit
czy lakowa czerwień sprawdzą się w łazience
orientalnej, różowości zaś dodadzą wnętrzu
romantyzmu i słodyczy. Błękity i chłodne zielenie
zawsze wprowadzają wrażenie świeżości.
Zestawienia z bielą są łatwe, zawsze wszystko pasuje,
ale warto pokusić się o bardziej fantazyjne połączenia,
np. różu z błękitem albo oranżem. Oryginalność
zawsze jest w cenie, więc użyj wyobraźni.

Do ścian...
Farba do drewnianej boazerii.

Para Ultra, wodnafarba hybrydowa, tworzy

Stwórz podobne wnętrze

Świeca różowa, wys. 12,5 cm
Lene Bjerre Design, 32 zł,
Casabianca.pl

samowyrównującą sięi gładką powierzchnię,

odporna na mycie i szorowanie, zawiera środki
pleśnio- igrzybobójcze, kolor 33-01 Rosette,
64 zl/l, Para.pl

Lampa
Półka, drewno, 56x12x15 cm, Chic Antique, 179 zł,
skandynawska,
Milemaison.pl
metal, śr. 16 cm,
e
Bloomingville,
299 zł, Targdeko.pl

Świecznik Grigio Decor,
terakota, wys. 43,5 cm,
Belldeco, 84 zł,
Maisonchic.pl

Stój szklany,
wys. 15 cm, 15 zł,
Miahome.pl

...do podłogi
Mocna farba odporna na ścieranie
i uszkodzenia mechaniczne.

Bateria wannowa
Fiugger

Fiugger Flurethan, uretanowana farba
alkidowa do podłóg,półpolysk, ma niewielką
przepuszczalność pary wodnej, dobrze wyrównuje
powierzchnię, łatwa do utrzymania w czystości,
odporna na ścieranie, działanie wodyi zabrudzenia,
kolor 5632,73,31 zł/0,71, Flugger.pl

Wanna wolno stojąca Shropshire,
quarrycast (kamień wulkaniczny
z żywicą), 153,7x75 cm,
Victoria+Albert, 7826 zł,
Swiatlazienek.com.pl
„Vi 3
Round, metal
990 zł, Bbhomeonline.pl

Ręcznik
z falbanką
i aplikacją,
bawełna,
70x140 cm,
89 zł,
Oldhouse-vintage.pl

...na podłogę
Szerokie deski z litej sosny.

Deska, dł. 400 cm, szer. 18 cm, gr. 2,8 cm,
50 zł/m2, Drewnomark.pl

Łazienka powinna pachnieć. Dyskretnie i delikatnie. Wybierz
aromat, który lubisz, ale też taki, który pasuje do stylu wnętrza.
Perfumy do domu
Petite Marchande
de Fleurs, 69 zł,
Coqlila.pl
Świeca zapachowa
Lugga, 19,99 zł, IKEA

\l

Woreczek zapachowy
Rose, 8x8 cm, 39 zł,
Bellemaison.pl
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Dywanik
łazienkowy
Sepp blush,
bawełna
i poliester,
60x60 cm,
Aquanova,
299 zł,
AII4home.pl
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Pachnąca saszetka do szafy
Magnolia, 3,14 zł, Pachnacaszafa.pl
zdjęcia: Cóte Paris/Jean-Marc Palisse/Martine Duteil/East News, James Gardiner/Photoshot/
BE&W, ROUFFIO Christophe/Hemis/East News, serwisy prasowe firm
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a łazienka jest doskonałym
przykładem możliwości, jakie stwarza
kolor. Niegdyś była cała kremowa,

a jedyną ozdobę stanowiła cegiełkowa
struktura wykafelkowanej ściany. Wraz
z chęcią zmiany stylu wnętrza pojawiła się
barwa. Intensywny błękit ściany o nazwie
Oriental blue zyskał wsparcie niebieskich
wzorów na nowej posadzce, w kolorze
ręczników i drobiazgów na umywalce.
Przeciwwagą dla niebieskości jest czerń.
Takie są biurko z ozdobnymi szufladami,
które posłużyło jako baza pod umywalkę,
klasyczna rama lustra oraz śliczna półeczka

z tralkami. Mebel umywałkowy i wzorzyste
płytki mają nieco orientalny charakter, ale to
dzięki niebieskiemu kolorowi całość zyskała
naprawdę egzotyczny wygląd. Także
w kabinie prysznicowej sąsiadującej ze strefą
umywalkową jeden pas płytek pomalowano
na ten sam błękit. W ten sposób ładnie
i bez dużych kosztów zaakcentowano nowy
wystrój również pod prysznicem. Wyjątkowy
klimat wnętrza możesz też stworzyć, używając
innego koloru, kojarzącego się z tym stylem.
W sklepach indyjskich bez trudu znajdziesz
egzotyczny mebel pod umywalkę. Na półce
ustaw szklane lampiony i wschodnie figurki.

Zmień klimat
Jeśli twoja łazienka jest wyłożona białymi
płytkami, a marzy ci się ciepły, przytulny
nastrój, możesz to osiągnąć. Duże
powierzchnie ścian skomponuj zgodnie
z zasadą barwnej równości, to znaczy
z palety barw, które ci się podobają, wybierz
najzimniejszy odcień, w ten sposób dopasujesz
go do bieli. Z kolei do niego dobierz dodatki
w cieplejszej tonacji. Ręczniki, dywaniki,
szlafroki, a także pojemniki i drobne
akcesoria wraz kolorem ścian stworzą
wrażenie harmonii i przytulności. Możesz
też pomalować na ciepły odcień elementy
meblowe, szafkę czy krzesło.

Stwórz podobne wnętrze
Kubki łazienkowe
Kali, Authentics,
79 zł/2 szt.,
Galerialimonka.Dl

Plafon Optica, szkło, 21x35 cm,
325 zl, Leroymerlin.pl

System
prysznicowy
natynkowy Art
Deco, chrom,
Omnires, 886 zł
Lazienkapius.pl
Dozownik do mydła
tworzywo sztuczne
wys. 18 cm, 8,99 zł
Agatahome.pl

Perfumy Giordani Gold
Essenza, nuty kwiatowo-drzewne, 149,90 zł/50 ml,[|
Oriflame
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Na ściany...
Farba odporna na wilgoć i zabrudzenia.

Lustro Glamour
Chio, 97x67 cm,
kolor antipue silver,
Belldeco, 540 zl,
Maisonchic.pl

Pojemny stylowy regał, mahoń
100x22x90 cm, 420 zł
Mebelstylowy.pl
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KITCHENS
BATHROOM
salin

Farba lateksowa do ścian i sufitów Kuchnia
i łazienka, satynowa, kolor Krystaliczne Jezioro
Dulux, 31,98 zl/l, Leroymer1in.pl
Płytki z reliefem.

Płytki ceramiczne fazowane, Biselado Crema
Brillo, 20x10 cm, 103,23zl/m2. Dekordia.pl

Umywalka
40x30 cm,
Duravit, 582 zł,
Victori.pl

na podłogę
Wielobarwne płytki.

Konsola
z kolekcji
Marco Polo,
drewno
azjatyckie
107x35x80 cm,
475 zł,
Royaldecor.pl

Ręczniki River, 70x140 cm,
37 zł, 50x90 cm, 17 zł
Archonhome.pl

Kosz Karo,
tworzywo sztuczne,
29x18x14 cm, 45 zł
Home-you.com
Płytki cementowe, 20x20 cm
181,92 zl/12 szt, Domrustykalny.pl
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Leżak
dla mydła
Eksponowane miejsce mydelniczki wymaga
by idealnie pasowała do wystroju łazienki
oraz cieszyła oczy kształtem i kolorem.

Deco Bisk, metal, kolor
mosiądz, 48,90 zl,
Leroymerlin.pl

Tranquillo, ceramika
16 zł, Limango.pl

Polaris Light Blue, ceramika
Wenko, 19,99 zł, Emako.pl
Złota
o geometrycznym
kształcie, ceramika,
35,90 zł, Zarahome.com

Svartsjón, tworzywo,
Wagner, 3,99 zł,
IKEA
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ak wspomniano na wstępie, drewniane
boazerie to angielska specjalność.
Występują praktycznie we wszystkich
pomieszczeniach, także w łazienkach.
Najładniejsze są kasetonowe, wykończone
ozdobnymi gzymsami i cokołami. Malowane
zawsze są źródłem koloru. Także inne formy
zabudowy łazienkowej, np. szafy, szafki
podumywalkowe czy obudowa wanny
w starannie dobranym odcieniu, będą ozdobą
wnętrza. W prezentowanej łazience wanna
i umywalka zyskały meblową oprawę
w kolorze jasnej zieleni. W głębi
pomieszczenia w dwóch narożnikach

umieszczono szafy równie zielone i sięgające
sufitu. Zarówno drzwi, jak i boki mebli mają
formę ramiaka z płycinami — przypominają
boazerię. Między nimi umieszczono ozdobne
panneau z płytek, przedstawiające kompozycję
kwiatową. W tym miejscu mogłaby się
pojawić — zamiast kafelków — fototapeta
przedstawiająca ładny pejzaż. To pogłębiłoby
przestrzeń, stwarzając złudzenie widoku
za oknem. Szmaragdowa podłoga z kafli
idealnie dopełnia gamę zieleni we wnętrzu.
Całość wygląda stylowo i elegancko, a złote
dodatki: rama lustra, oprawy obrazków
i pozłacana mydelniczka, wzmacniają efekt.

Mowa kolorów
Niebieski to idealny kolor do łazienki, kojarzy
się z wodą-działa uspokajająco, dzięki
czemu wspomaga wieczorny relaks. Czerwony
pobudza, ale w nadmiarze może męczyć.
Wykorzystaj go jako kolor mebli, dekorów
lub dodatków. Czerwone płytki połóż tylko
w części łazienki, żeby podkreślić jedną
strefę. Zielony też sprawdza się w łazience
- odświeża i uspokaja. Zieleń to kolor natury
- jasny czy ciemny dobrze zestawia się
z drewnem. Żółty rozjaśnia i powiększa
optycznie wnętrze, dobrze na nas wpływa
- aktywizuje, poprawia nastrój. Podobnie
działa kolor pomarańczowy.
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Tapeta Metropolis
by Michalsky Living
AS Creation, 67,99 zł,
Pieknetapety.pl
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Do mebli i boazerii.
Farba doskonale kryjąca.

Kinkiet, metal,
kolor brąz, 215 zł
Inne Meble

Obraz Vintage
Botanical 2, 23x33 cm
Miljogarden, 65 zł,
Maisonchic.pl

Śnieżka Supermal, emalia olejno-ftalowa
do drewna i materiałów drewnopochodnych,
tynku i metalu, doskonale kryjąca, połysk,
kolor Seledynowy Połysk F515,
16,86 zł/0,81, Sniezka.pl

Lustro, rama: drewno
pozłacane, 65x55 cm,
158 zł, Royaldecor.pl

...pod sufitem
Szeroki gzyms.

Umywalka retro Kleopatra 13
60 cm, Novoterm, 315 zł,
Dariosklep.shoper.pl

Taboret stylizowany
z serii Prestige
Mahogany,
344 zł, Artseries.pl
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Obraz Cadres
Grand Ball, 40x32 cm,
Antic Line, 199 zł,
Maisonchic.pl
>h.

Dywan pakistański
bucharski, wełna,
tkany ręcznie,
77x120 cm, 531 zł,
Carpetvista.pl

...na podłogę
Cieniowane zielone płytki.

Bateria
umywalkowa
Victorian 1, Loge,
118 zł, Obi.pl

Świecznik Avels,
tworzywo, wys. 25 cm,
119 zł, Westwing.pl
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Gzyms przysufitowy
FAX18, styloduran,
15x15x200 cm,
24,99 zl/m,
Decostyr.pl

Płytka podłogowa Majolika 14,
33,3x33,3 cm, Tubądzin,
37,39 zł/m2, Arenawnetrz.pl
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Elastyczna cementowa
fuga Ultracolor Plus
jest odporna na działanie
pleśni i grzybów,
ma niską nasiąkliwość.
W ofercie 37 kolorów.
27,11 zł/2 kg, Mapei

Paradne mj
pojemniczkis |
Szkatułki, puzderka, pudełeczka
na małe skarby, np. bużuterię
czy spinki do włosów.

Palace Chantal,
metal i szkło,
10x14 cm,
Clayre & Eef, 115 zł,
Maisonchic.pl

Diamond Rainbow, MDF
i akryl, 13,5x13,5x8 cm, 89 zł,
Sfmebie.pl
Prom z kolekcji Blue China,
ceramika, 11,50 zł, Royaibirds.pl

Flower, ceramika,
299 zł, Westwing.pl

Na biżuterię, drewno
i metal, 18x13x20 cm,
159 zł, Shardahome.pl

