
projekt ciekawe rozwiązania

Wnętrza dla zmysłów

W łazience, 
oprócz wanny 
w stylu retro, 
ważną rolę 
odgrywa 
pamiętająca 
dawne czasy 
komoda 
z marmurowym 
blatem. Została 
zakupiona 
w komplecie 
z lustrem 
w sklepie ze 
starociami.
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Kobiecy sekret
TO ŁAZIENKA STWORZONA Z MYŚLĄ O RELAKSIE PANI DOMU. WNĘTRZE, 
ZAPROJEKTOWANE W KLIMACIE RETRO, ZNAJDUJE SIĘ W PONADSTULETNIEJ 
KAMIENICY I POSIADA SZCZEGÓLNY KLIMAT. SALONIK KĄPIELOWY WYMAGAŁ 
NOWEJ ARANŻACJI, EFEKT OKAZAŁ SIĘ JEDNAK ZASKAKUJĄCY. 

ZLOKALIZOWANA  tuż przy sypialni, nie jest je-
dyną łazienką w  tym klimatycznym mieszkaniu. 
Miała spełniać relaksacyjne potrzeby pani domu. 
Pozostali domownicy mają do swojej dyspozycji 
swoją osobną, męską toaletę. Podobnie natomiast, 
jak reszta wnętrz, ten salonik kąpielowy został 
urządzony w  klimacie retro, wpisującym się sty-
listykę zabytkowej kamienicy z końca XIX wieku. 

Rolę główną gra tu piękna, wolno stojąca wan-
na na nóżkach wraz ze stylizowaną, podłogową 

baterią. Po ciężkim dniu pracy pani domu oddaje 
się tu długim kąpielom i lekturze ulubionych ksią-
żek. Co ciekawe, jedna ze ścian w  bardzo dużej 
części została pokryta taflą połączonych ze sobą 
luster z fazowanymi krawędziami. Zwierciadła nie 
tylko optycznie powiększają przestrzeń, ale też de-
korują łazienkę. Ich wieloczęściowa konstrukcja 
dodaje kobiecego uroku i  zdobi, niczym piękna 
biżuteria. Można się w niej przeglądać w trakcie 
np. przygotowań do wyjścia. 

Wolno stojąca wanna 
umożliwia pełen relaks 
pani domu: na specjalnej 
półeczce można odłożyć 
książkę lub kieliszek wina. 
Wzrok przyciąga także wyso-
ka bateria z porcelanowymi 
elementami.

Tuż obok stylowej drewnia-
nej toaletki znajduje się pod-
wieszany sedes. Jasnoszare 
ściany pomalowano odporną 
na działanie wilgoci farbą 
ceramiczną. 
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WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY
ceramika sanitarna: umywalka – Roca, 
sedes – Roca
baterie: umywalkowa – Grupa Armatura, 
wannowa – Grupa Armatura
wanna: Sanimex
meble: komoda i lustro kupione 
w sklepie z antykami
blaty: marmur „Carrara”
ściany: malowane farbą ceramiczną
podłoga: mozaika z marmuru „Carrara” 
oświetlenie: Bed&Breakfast

INFORMACJE O PROJEKCIE
autorka projektu: arch. Iwona Kurkowska; 
Decolatorium
powierzchnia: ok. 6 m²
więcej projektów: 

 W  tej łazience niewątpliwie czuć ducha cza-
sów – piękny akcent stanowi tu drewniana ko-
moda, zakupiona wraz z  lustrem w  masywnej 
ramie w  sklepie z  antykami. Jasny, marmurowy 
blat toaletki stanowi dodatkową powierzchnię do 
odłożenia potrzebnych drobiazgów, np. w trakcie 
wykonywania makijażu. 

Dominuje tutaj jasna kolorystyka – zarówno 
na ścianach, jak i wyłożonej marmurową mozaiką 
podłodze. Jak twierdzi autorka projektu – arch. 
Iwona Kurkowska, jasnoszare ściany, dzięki spe-
cjalnej farbie ceramicznej, są dobrze zabezpieczo-
ne przed wilgocią, a  jednocześnie bardzo lekkie 
w wizualnym odbiorze. 

Dzięki temu, że nie jest to jedyna łazienka 
w domu, nie trzeba było myśleć o  zmieszczeniu 
tu pralki czy szafek. Wnętrze zdominowała więc 
wanna, która, widziana z sypialni, wydaje się lek-
ko unosić w powietrzu. ■

TEKST: JUDYTA KOKOSZKIEWICZ

ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ ■ STYLIZACJA: EWA KOZIOŁ

Wielka powierzchnia luster 
optycznie powiększa prze-
strzeń. Odbijają się w nich 
elementy wyposażenia 
w stylu retro oraz białe drzwi 
prowadzące do sypialni. 

Łazienka ma nieduże okno 
z widokiem na podwórze. 
Jasna kolorystyka została 
utrzymana zarówno na 
ścianach, jak i podłodze, na 
której położono marmurową 
mozaikę.



W ogromnej tafli połączonych ze sobą luster przegląda się 
piękna wanna w stylu retro. Widziana z sypialni, sprawia 
wrażenie, jakby unosiła się w powietrzu.
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