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Dom jak nowy

Co się udało
Z długiego WC wydzielony został  
fragment, który włączono do łazienki. 
W grubej na 50 cm ścianie wyku-
to otwór 1,2 x 1,1 m na prysznic (była 
to ściana nośna, więc trzeba ją było 
wzmocnić wspornikami). Powstałą 
w ten sposób wnękę osłaniają szklane 

drzwi składające się z trzech elemen-
tów – stałego, otwieranego i uchylnego 
(u góry). Zamiast brodzika prysznic 
ma płaską podłogę o niewielkim spad-
ku. Na ścianach są płytki ceramiczne 
– białe prostokąty o ściętych brzegach. 
Materiały wykorzystane w łazience to 
produkty polskich firm (między innymi 
Tubądzin). Kładłam na to duży nacisk.
Główna część łazienki ma wymiary 1,4 
x 4,5 m. Powstała w miejscu dawnego 
składziku – wykucie ściany powięk-
szyło go optycznie. Zmieniona została 
wnęka okna – zlikwidowano łuk. Okno 
pozostało to samo. W podwieszanym 
suficie ukryte są instalacje.
Białe, podobne do cegły płytki pokry-
wają również ścianę całej łazienki do 
wysokości 1,1 m. Wyżej pomalowano ją 
na kolor ciepłej szarości. Podłogę wyło-
żoną kaflami ceramicznymi imitujący-
mi marmur okalają wysokie na 18 cm, 
białe, drewniane listwy przypodłogowe. 
Dochodzą do tego czarne elementy 

– ramki grafik zdobiących ściany, gra-
nitowy blat. Szafka z MDF-u o wyso-
kim połysku była robiona na wymiar 
przez stolarza. Ma ona ścięte brzegi, 
żeby można było łatwo poruszać się 
w wąskim pomieszczeniu. Otwory 
wycięte w blacie umywalki są owalne.
Styl nadają łazience elementy retro 
– lampy, grzejnik, baterie z chromo-
wanej stali, deszczownica, uchwyty 
szuflad, szczotka do toalety. Dzięki 
ograniczonej gamie kolorystycznej 
wnętrze jest bardzo plastyczne. 
Zaprojektowałam je tak, by miało męską 
bazę, która jednak zależnie od aranżacji 
może stać się bardzo kobieca. Wystarczy 
uzupełnić ją kolorowymi dodatkami, 
zależnie od nastroju właścicieli. W tej 
łazience zachwyca mnie przestrzeń 
– lustro powiększa ją optycznie, lampy 
odbijają się w drzwiach prysznica, two-
rząc iluzję głębi. r

Opracowanie Maja Mozga-Górecka

Do poprawki
Wcześniej były tu toaleta oraz skła-
dzik – dwa przylegające do siebie, 
wąskie, długie i niefunkcjonal-
ne pomieszczenia, które wymagały 
gruntownego remontu. Właściciele 
postanowili je częściowo połączyć, 
żeby uzyskać dodatkową łazienkę.  

Z brzydkiego 
składziku udało 

się zrobić 
elegancką, 

reprezentacyjną 
przestrzeń, 

z której chętnie 
korzystają 

przychodzący  
do domu goście.

Łazienka 

Przebito się przez 
50-centymetrową ścianę 
i w ten sposób, częściowo 
kosztem WC, powstał prysznic 
(po prawej). Szklane drzwi 
mają uchylny lufcik, który 
służy do wentylacji
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Iwona Kurkowska 
architekt wnętrz, Decolatorium
Dla inwestora kluczowe było zachowanie 
detali istotnych dla czasu, w którym 
powstała kamienica. Stolarka jest 
oryginalna, zostawiliśmy nawet zamek 
w drzwiach – charakterystyczną zapadkę 
z zasuwką. Rezultatem jest inspirujące 
miejsce z duszą. Łączy klasycyzm ze 
świeżym i nowoczesnym stylem.
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Składzik był wysoki, ale wąski 
i niefunkcjonalny. Właściciele postanowili 
zamienić go w łazienkę
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Biel szafki i ceramiki, szarość ścian oraz czerń blatu i ramek to dobra baza 
do tworzenia różnych aranżacji. Łazienkę łatwo zmienić zależnie od nastroju. 
Wystarczy wprowadzić kolor wieszając ręczniki lub inne dodatki. 
Przestrzeń powiększa się dzięki wielkiemu lustru na umywalkami, w którym 
odbijają się grafiki Andrzeja Mleczki z przeciwległej ściany

Projekt iwona kurkowska/Decolatorium

Dodatki retro w postaci baterii, lusterka, 
grzejnika wpisują się w charakter miejsca 
– kamienicy z początku XX w. 
W blacie z czarnego granitu wycięto owalne 
otwory na umywalki. 
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Odcinek 8. 
Łazienka 
Twoja łazienka jest ciemna, 
wykończona materiałami, 
które nie przystają do 
współczesnych standardów, 
i ma wyposażenie 
z poprzedniej epoki? 
Pokazujemy, co można 
zrobić, by uratować ją przed 
katastrofą estetyczną i... 
budowlaną.

•	 Elegancka	łazienka	z	zagraconego	
składziku

•	 Mała	toaleta	cała	w	czerni
•	 Mroczne	pomieszczenie	zamienione	

w	jasny	pokój	kąpielowy

•	 Mały	lifting	czy	duży	remont
•	 Jak	zrobić	łazienkę	w	nowym	miejscu
•	 Jak	rozporowadzić	instalacje?
•	 Jak	poprawić	ogrzewanie?
•	 Jak	usprawnić	podgrzewanie	wody?

•	 Łazienka	za...

Partner odcinka

retro

fotki jeszcze 
nie


