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PROJEKTUJEMY Z MYŚLĄ  
O DZIECIACH I SENIORACH

Rodzinne  
klimaty



Na Wspólnej
ŁAZIENKA OFERUJE WSZYSTKO, CO NIEZBĘDNE DO 
RELAKSU W DOMOWYM ZACISZU – OD FUNKCJONALNYCH 
ROZWIĄZAŃ UŻYTKOWYCH, PO PRZYJEMNĄ 
SPRZYJAJĄCĄ WYPOCZYNKOWI PALETĘ KOLORÓW. 
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POWIĘKSZA OPTYCZNIE 
WNĘTRZE I POTĘGUJE PANUJĄCE 
W NIM WRAŻENIE ŚWIEŻOŚCI.

W   zaprojektowanej z  myślą o  kilku-
osobowej rodzinie łazience domi-
nują świeże, ale przytulne kolory. Ze-

stawiono tutaj drewno w jasnym wybarwieniu 
z bielą nie tylko ceramiki sanitarnej, ale rów-
nież fragmentów ścian i drobnych detali, jak 
np. przycisk spłukujący. Duet ten nadaje ca-
łemu wnętrzu modny, delikatnie skandynaw-
ski charakter. Tworzy jedncześnie tło dla do-
datków w rozmaitych kolorach, którymi można 
ożywiać stonowane barwy w  zależności od 
pory roku czy nastroju domowników.

Uniwersalność wystroju wnętrza była jednym 
z podstawowych życzeń właścicieli mieszkania. 
Ze względu na charakter pracy inwestorów, 
rodzina często zmienia miejsce zamieszka-
nia. Pragnęli czuć się w domu swobodnie, ale 
istotne również było to, by przy ewentualnej 
sprzedaży, aranżację wnętrza można było ła-
two zmienić dostosowując ją do potrzeb innej 
rodziny – wyjaśnia autorka projektu wnętrza, 
Joanna Ochota. 

arch. Joanna Ochota
Archimental
www.conceptjoana.archimental.com
joanna@archimental.com
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Uniwersalny duet 
kolorów TWORZY TŁO DLA 
DODATKÓW, KTÓRE MOŻNA 
DOBIERAĆ W ZALEŻNOŚCI OD 
NASTROJU CZY PORY ROKU.

Pragmatyzm projektu przejawia się jednak 
nie tylko w  doborze ponadczasowej palety 
barw i materiałów, ale również w funkcjonal-
nym aspekcie wnętrza. W  łazience znalazły 
się w.c. z bidetem, strefa umywalki dla dwóch 
osób, wygodna wolno stojąca wanna, a  tak-
że – usytuowana w  narożniku – strefa prysz-
nica. Dzięki takiej aranżacji pomieszczenia, 
korzystać z niego może kilka osób jednocze-
śnie, a każdy z domowników – obecnych lub 
przyszłych – ma możliwość wyboru pomiędzy 
długą, relaksującą kąpielą a szybkim odświe-
żającym prysznicem. Całości dopełnia rząd 
sięgających pod sam sufit szafek, które po-
mieszczą liczne przedmioty użytkowników ła-
zienki. Zwieńczona lustrzanymi frontami zabu-
dowa powiększa optycznie wnętrze i potęguje 
panujące w nim wrażenie świeżości.
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 ŁAZIENCE DOMINUJĄ 
ENERGETYZUJĄCE, ALE PRZYTULNE KOLORY.
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