
MĘSKA  
scenografia
TO ŁAZIENKA DO CELEBRACJI ŻYCIA: 
PRZESTRONNA, KOMFORTOWA, LUKSUSOWA. 
KAŻDY DETAL ARANŻACJI SPRZYJA RELAKSOWI. 
TUŻ OBOK ZNAJDUJE SIĘ SYPIALNIA. WANNA 
WOLNO STOJĄCA CZY ŁÓŻKO? MIŁO MIEĆ 
TAKĄ ALTERNATYWĘ CO WIECZÓR.
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Do relaksu 
zaprasza 

wolno stojąca 
wanna. PO 

OTWARCIU NA OŚCIEŻ 
PRZESUWNYCH DRZWI, 

SALON ŁAZIENKOWY 
I SYPIALNIA TWORZĄ 
JEDNĄ PRZESTRZEŃ. 

PRZEZ MATOWE SZKŁO 
DO ŁAZIENKI DOCIERA 
ŚWIATŁO NATURALNE.
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Ł azienka znajduje się w  apartamencie 
w centrum Warszawy. Tak jak jej właści-
ciel ma charakter, styl i klasę. To wnętrze 

dżentelmena, który ceni luksus na co dzień. 
Łazienka jest prosta, wręcz minimalistyczna, 
ale jednocześnie ciepła w odbiorze. Tutaj aż 
chce się być i  wypoczywać. Tło eleganckiej 
aranżacji tworzy trawertyn w  kremowo-beżo-
wych odcieniach. Wyłożono nim ściany od 
podłogi po sufit. Nad blatem jego spokojna 
kolorystyka została przełamana ciemniejszym 
marmurem, który nadaje łazience męski szlif. 
Ciepłe odcienie trawertynu i  marmuru zdają 
się przenikać wzajemne. W  ich spokojny dia-
log ciekawie wkomponowano fornir na fron-
tach szuflad pod umywalkami. 

Na takim wyrafinowanym, neutralnym tle wy-
eksponowano wolno stojącą wannę. To model 
z konglomeratu, o  łagodnie zarysowanej linii 
i cienkich ściankach. Do kompletu: podłogowa 
bateria wannowa z designerską wylewką two-
rzącą półkę na kosmetyki. Wanna została usta-
wiona w łazience, ale tak, by – jeśli przyjdzie 
ochota – otworzyć na oścież przesuwne drzwi. 
W ten sposób dosłownie w chwilę można po-
łączyć łazienkę z sypialnią, tworząc niezwykle 
intymną strefę wypoczynku, na której pograni-
czu jest właśnie wanna. 

Rano czy po treningu można wziąć orzeźwia-
jący prysznic. Kabina prysznicowa została za-
aranżowana w przestronnej wnęce zamykanej 
drzwiami ze szkła. Wyposażono ją w dużą desz-
czownię sufitową. Każdy detal aranżacji łazien-
ki zaprojektowano z myślą o komforcie na co 
dzień. Pod posadzką jest ogrzewanie podłogo-
we. Grzejnik to model z funkcją suszenia ręcz-
ników. Jego chromowane wykończenie, a także 
akcesoria łazienkowe, dopasowano do baterii. 
Szafki lustrzane mają nowoczesny, przesuwny 
system otwierania.

Tło aranżacji 
łazienki tworzy 

kremowo-beżowy 
trawertyn. 

NASTROJOWY KLIMAT KREUJĄ 
SCENY ŚWIETLNE, KTÓRE 

MOŻNA WYBRAĆ, A TAKŻE 
MUZYKA. GŁOŚNIKI SĄ UKRYTE 

W PODWIESZANYM SUFICIE.
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Podczas kąpieli czy porannej toalety łazien-
kę wypełnia muzyka. Głośniki zostały ukryte 
w  podwieszanym suficie. Nastrojowy klimat 
współtworzy także światło, w różnych układach 
scen świetlnych z inteligentnym sterowaniem. 
Wystarczy jeden dotyk na smartfonie, by wy-
brać specjalne oświetlenie na czas kąpieli stru-
gach deszczownicy, a  jeszcze inne – relaksu 
w wannie. Nawet okręcenie wody w tej łazien-
ce awansuje do rytuału. Płynąca woda zajmu-
je całą szerokość kaskadowej wylewki i kojarzy 
się górskim potokiem. Bateria jest jak rama: 
prosta, czysta, eksponująca pierwotną urodę 
strumienia.

TEKST: MAŁGORZATA NIETUPSKA

SYLIZACJA: MARTA USTYMOWICZ

ZDJĘCIA: BARTOSZ JAROSZ

DO SESJI WYKORZYSTANO PRODUKTY 

Z SIECI SKLEPÓW HOME&YOU

Blat i umywalki są 
wykonane na zamówienie 
z jasnego konglomeratu. 
BATERIA TO MODEL Z KASKADOWĄ 
WYLEWKĄ. PŁYNĄCA WODA 
PRZYPOMINA GÓRSKI STRUMIEŃ.

Komfortowy 
salon łazienkowy
arch. Anna Fodemska,  
Anna Fodemska Architektura Wnętrz

Właściciel chciał mieć duży, 
wygodny salon łazienkowy 
w ciepłych kolorach. Zależało 
mu, aby był wyposażony w wiele 
scen świetlnych budujących 
klimat. Dlatego punktów 
oświetleniowych jest tutaj wiele. 
Sceny świetlne można wybrać 
w zależności od nastroju czy 
potrzeb. Dodatkowo do łazienki 
dociera światło dzienne przez 
przeszklone, matowe drzwi.

Arch. Anna Fodemska
Anna Fodemska Architektura Wnętrz
tel. 604 805 382
anna@fodemski.net
anna.fodemski.net
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reklama

1. DEQUE – 3-otworowa bateria umywalkowa z korkiem automatycznym. Ok. 4.900 zł, Dornbracht, 
www.dornbracht.com 2. NORMAL – wanna wolno stojąca z Cristalplantu (proj. Benedini Associati). 
Od 31.600 zł, Agape, www.kari-mobili.pl 3. NOBLE IVORY WHITE – konglomerat. Od 984 zł, 
Technistone, www.technistone.com 4. VISIGN FOR MORE – przycisk spłukujący. Od ok. 2.254 zł, Viega, 
www.viega.pl 5. BASIC 5 – bawełniany ręczniki. 9,50-49 zł (od 30x50 cm), Home&You, www.home-you.com
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