
Wycieczka

Na planie:  
1. wejście 
2. pralka 
3. WC 
4. wanna
5. umywalka
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Plan ŁaZIEnKI   5,3 m²

łazienka

UrszUla 
Jest logopedką, pracuje nad poprawną wymową 
przedszkolaków. Relaksuje ją czytanie książek  
i wizyty w teatrze. Uwielbia dalekie podróże,  
ale lubi też zwiedzać Polskę. Od kilkunastu  
lat nieodłączną częścią wypoczynku są dla niej 
spływy kajakowe.

Niebieski to ulubiony kolor Urszuli i w jego  
odcieniach chciała urządzić łazienkę.  
Po konsultacji z projektantką postanowiła  
zastosować błękit oszczędnie, ale efektownie.
tEKst I stylIZacJa karolina klepacka  ZdJęcIa kalbar  
PROJEKt eWelina para/red design

na wyspę

Choć łazienka ma nieco ponad 5 m2, Ula chciała mieć  
w niej wannę. Wybrała niedużą, o wymiarach 70x120 cm, 
żeby zaoszczędzoną przestrzeń przeznaczyć na szafkę,  
w której można by ukryć pralkę. Mebel został zapro- 

jektowany w formie słupka, dzięki czemu u góry znalazło się miejsce 
na przechowywanie ręczników. Pomiędzy wanną a pralką zostało 
akurat tyle przestrzeni, ile potrzeba na toaletę. Naprzeciw wejścia 
projektantka umieściła duże lustro, a pod nim znalazła się umy- 
walka nablatowa, o której Ula marzyła. – Wahałam się, czy kupić 
szklaną miskę. Obawiałam się, że będzie niepraktyczna, bo wymaga 
częstego przecierania. Przekonał mnie jednak jej przepiękny 
kobaltowy odcień – mówi. Projektantka z kolei zastanawiała się,  
jak ożywić wnętrze i nadać mu charakter. Wiedząc, że Ula jest 
entuzjastką podróży, wpadła na pomysł, by na ściance szafki nakleić 
fototapetę z widokiem Krety. Dachy budynków zgrały się z kolorem 
i kształtem umywalki. Teraz, leżąc w wannie, można podziwiać 
odbitą w lustrze panoramę greckiego krajobrazu i czuć się jak  
na wakacjach.   
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kosztorys
lustro, Kast Produkcje Szklane                  335 zł

umywalka szklana, REA   125 zł 

płytki podłogowe dream perla, Pamesa     292 zł

płytki ścienne Mugat blanco, Vives  714 zł 

fototapeta, wall-it.eu  277 zł

bateria wannowa Joker, Loge                270 zł

bateria umywalkowa Joker, Loge      369 zł

miska ustępowa i deska nano, Cersanit               399 zł

przycisk Wc, Cersanit      45 zł 

oprawy aldo inspire, Leroy Merlin    50 zł

kinkiet na lustrze plafonic, Obi  80 zł

stelaż podtynkowy, Cersanit      386 zł

wanna Free line, Sanplast                                       590 zł

szafki z montażem, Blumex                                     3720 zł

razem  7652 zł

tęczowa wieża Goki, zielone-zabawki.pl

 
Łazienka Urszuli jest dowodem na to, że duże wrażenie 
osiąga się nie za pomocą dużych środków finansowych, 
ale pomysłu. trafne zestawienie dwóch elementów dekora-
cyjnych, jakimi są fototapeta i szklana umywalka, sprawia, 
że pomieszczenie ma spójną koncepcję. Białe tło wydo- 
bywa temat przewodni, a płytki ze ściętymi krawędziami  
dają mocny światłocień, podtrzymując letni klimat.

efekt dzięki pomysłowi 

red design 
ewelina para
www.reddesign.pl
tel. 607 796 668

neUtralna szarość 
te ściany, które nie zostały wyłożone płytkami, pomalo- 
wano farbą w jasnym odcieniu szarości. ten sam kolor 
projektantka nadała wnęce przy umywalce i wnętrzu  
szafki mieszczącej pralkę. 
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