
MAŁA ŁAZIENKA 
- INSPIRACJE

 Nie od dziś wiadomo, że małe jest piękne. W przypadku niewielkiej łazienki ważne jest, by była nie tylko piękna, ale również funkcjonalna i sprawiała 
wrażenie przestrzennej. 

 To samo wnętrze- dwa pomysły na aranżację. Wanna czy kabina prysznicowa? To podstawowe pytanie, które musi zadać sobie każdy planujący przestrzeń w 
łazience. Jedni będą preferowali długie, relaksujące kąpiele, inni szybkie i konkretne prysznice. Zarówno styl wanny jak i kabiny prysznicowej można dobrać tak, aby pasowały 
do małego wnętrza. Mnogość rozmiarów, kształtów, kolorów oraz materiałów, z których zostały wykonane nasze produkty będzie z pewnością odpowiedzią na potrzeby nawet 
tych, najbardziej wymagających osób. 

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa typu Walk-In serii FREE LINE II 

typ:P/FREEII
2 - brodzik z odlewu mineralnego serii STRUCTURE MINERAL 

typ: B-M/STRUCTURE
3 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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Produkty w łazience:
1 - wanna z odlewu mineralnego serii NATUR MINERAL

typ:WOW-M/NATUR
2 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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Mała łazienka to nie tylko kabina prysznicowa. Wstawienie wanny, nawet 
wolnostojącej, do niewielkiej przestrzeni jest możliwe. Zaletą wanny 
wolnostojącej jest niewątpliwie fakt, że będzie pasowała do łazienek 
zaprojektowanych w różnych stylach. Stanie się ona centrum niemalże 
każdego wnętrza. Pomysłów aranżacji wnętrz z wykorzystaniem modeli 
wolnostojących jest bardzo dużo. Wanny te umieszczone bliżej ściany 
odczarują mniejsze pomieszczenia, nadając im wyjątkowego charakteru. 
Natur Mineral już dostępna już w rozmiarze 70x160 cm, co idealnie 
wpisuje się nawet w niewielkie wnętrza.  
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 Drewniany wzór płytek w połączeniu z ciekawym deseniem ściennym nawet w małej łazience może się to udać! Klimatyczna i ponadczasowa łazienka to idealne miejsce 
odpoczynku po ciężkim dniu pracy. Styl, w którym wykonana została łazienka sprawdzi się w mieszkaniach przytulnych i ciepłych. Jest to idealna aranżacja dla wszystkich miłośników 
nowoczesności i minimalizmu, ale w przytulnym wydaniu.

Produkty w łazience:
1 - kabina typu Walk-In utworzona z dwóch 

kabin Walk-In serii TX5 typ: 2xP/TX5 i 
odpowiedniego wspornika

2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego 
serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE 

3 - umywalka serii FREE MINERAL 
typ: Unbo-M/FREE

1
2

3

Nasza oferta daje możliwość łączenia kabin Walk-In co pozwala na stworzenie wymarzonej kabiny narożnej o wymiarach doskonale 
dobranych do wnętrza. Wystarczy dobrać dwie kabiny Walk-In z odpowiednim wspornikiem aby uzyskać oczekiwany efekt! To proste 
jak nigdy dotąd!



Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii 

FREEZ ZONE
 typ: KNL/FREE ZONE

2 - brodzik prostokątny z odlewu 
mineralnego serii SPACE MINERAL

 typ: B-M/SPACE
3 - umywalka serii FREE MINERAL

 typ: Unbo-M/FREE
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Kabina prysznicowa z brodzikiem lub bez brodzika

Łazienka niejedno ma imię! 

 Małe łazienki to przede wszystkim standard bloków lub łazienek hotelowych. Jej zaplanowanie nie jest zadaniem łatwym, jednak dobrze dobrane produkty sprawią, 
że może być zarówno wygodna, jak i efektowna. Dzięki zastosowaniu prysznica z transparentną szybą nie pomniejszamy optyczne powierzchni – a wręcz przeciwnie! Niewielka 
łazienka też może być trendy.
 Klasyczna półokrągła kabina prysznicowa z niskim brodzikiem, czy może prostokątna kabina w dwóch wersjach: z brodzikiem lub bez. Wszystko zależy od potrzeb i 
preferencji. Dzięki szerokiej ofercie Sanplast możemy dostosować projekt łazienki do swoich potrzeb i dostępnej przestrzeni.

Kabina prysznicowa serii 
FREE LINE II typ: KP4/FREE II
i umywalka serii FREE MINERAL 
typ: Unbo-M/FREE
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 Charakter łazienki określa nie tylko styl urządzeń sanitarnych, ale przede wszystkim wybór odpowiedniej glazury. Czy niewielki 
metraż powoduje, że powinniśmy unikać dużych wzorów graficznych i ciemnych barw oraz deseni? Nic bardziej mylnego. Efektowne 
i bardzo stylowe połączenie czerni ze srebrem, może stać się dla nas inspiracją w przyszłości do dalszych eksperymentów i zabaw 
ze stylem aranżacji naszej łazienkowej przestrzeni. Łazienka w czerni to wachlarz możliwości, spośród których każda jest intrygująca i 
niezwykle elegancka. Styl glamour w małej łazience może budzić różne emocje - nie brakuje zarówno jego zwolenników, jak i przeciwników. 
Jeśli jednak będziemy kierować się umiarem w doborze poszczególnych elementów dekoracji, z rozwagą komponując je w przestrzeni, 
wnętrze nowoczesnej łazienki z akcentem glamour zyska wytworny, elegancki blask, któremu daleko do pretensjonalnej strojności.

Produkty w łazience:
1 - drzwi prysznicowe serii TX5 typ: D2/TX5b
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 Urządzanie niewielkiej łazien ki to wyzwanie, szczególnie w przypadkach, gdy musimy dokonywać 
kompromisów między przestrzenią, a na szymi oczekiwaniami. Aran żacja takiego pomieszczenia może być 
znacznie łatwiej sza dzięki dostępnym w naszej ofercie produktom. Najważniejszy jednak jest dobry projekt, a 
co za tym idzie - optymalne rozplanowanie przestrzeni. 

Wykończenie łazienki płytka-
mi w białym kolorze oraz płyt-
kami w odcieniach drewna 
pozwoli pomieszczeniu wy-
glądać nowocześnie przez 
długi czas. Kilka drobiazgów 
nada łazience klimatu, ale jej 
nie przytłoczy. Bawmy się 
światłem, to powiększy na-
szą łazienkę w niekonwen-
cjonalny sposób.

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii TX5 typ: KP4/TX5
2 - brodzik półokrągły z odlewu mineralnego 
serii SPACE MINERAL typ: BP-M/SPACE z 
obudową aluminiową
3 - umywalka serii FREE MINERAL typ: 
Unbo-M/FREE3

2
1



Produkty w łazience:
1 - drzwi skrzydłowe serii TX5 typ: DJ/TX5b

2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE 
MINERAL typ: B-M/SPACE

3 - wanna prostokątna serii FREE LINE typ: WP/FREE z obudowami
4 - umywalka serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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Mimo że pomieszczenie przedstawione na zdjęciu jest stosunkowo niewielkie, to absolutnie nic w tym wystroju nie przytłacza. Każdy element ma 
swoje miejsce. Ponadto, cały wystrój, łącznie z zastosowaniem jasnych barw, jest przemyślany, dzięki czemu całość prezentuje się doskonale. 
Umiejscowienie kabiny prysznicowej we wnęce bądź utworzenie stylowych półeczek pokazuje, jak w mądry sposób można wykorzystać tego typu 
wnęki. Półeczki świetnie sprawdzą się do przechowywania kosmetyków, ręczników bądź innych przedmiotów niezbędnych w każdej łazience. 
Aby ułatwić poruszanie się w tej łazience, wykorzystano wnękę na stworzenie strefy prysznicowej wyposażonej w drzwi skrzydłowe. Wyróżnia je 
przesunięty punkt obrotu, co ułatwia otwieranie i manewrowanie drzwiami w mniejszych przestrzeniach. Mimo, że łazienka jest pomieszczeniem 
niewielkim, to znalazło się w niej miejsce także na wannę. Jak widać jest to przykład na to, że mądre rozplanowanie pozwoli na zaprojektowanie 
miejsca kąpielowego marzeń. Biel optycznie powiększa pomieszczenie, a z kolei zastosowanie drewnianych elementów wprowadza element 
ożywienia i dodaje nieco elegancji. Każdy niewątpliwie znajdzie w tym pomieszczeniu coś dla siebie



Produkty w łazience:
1 - drzwi przesuwne serii TX5 typ: D4/TX5b 

2 - brodzik prostokątny serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE

 Łazienka nie musi być klasyczna. Coraz częściej i chętniej sięgamy po 
rozwiązania, które zaskakują nie tylko funkcjonalnością, ale i designem. Doskonałym tego 
przykładem jest gorący trend w aranżacji łazienek – shower doors. Na czym polega? Na 
tworzeniu z drzwi prysznicowych swoistej ozdoby łazienki. W tym trendzie to one grają 
pierwsze skrzypce, stając się dekoracyjna bazą dla kolejnych elementów tego wnętrza. 
Dostępne w naszej ofercie drzwi prysznicowe są obecnie nie tylko wykonywane z ogromną 
dbałością, z najwyższej jakości materiałów i z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 
ale także coraz częściej w nawiązaniu do konkretnego stylu, na który decydujemy się w 
naszej łazience. Różnorodność rozmiarów sprawia, że nawet małe łazienki mogą pozwolić 
sobie na ten rodzaj komfortu.
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Produkty w łazience:
1 - parawan wannowy serii 
FREE LINE typ: PW2/FREEII
2 - wanna prostokątna serii 
FREE LINE typ: WP/FREE 
z obudową

 Myśląc o aranżacji małej łazienki, niektórzy od razu rezygnują z wanny. Owszem, 
prysznic jest wygodnym i praktycznym rozwiązaniem, które zajmie mniej przestrzeni. Jeśli 
jednak wanna jest naszym marzeniem, możemy zdecydować się na niewielki prostokątny 
model wpasowany w wymiary naszej łazienki. Tego rodzaju wanny mogą być także 
wyposażone w parawany, stanowiąc tym samym idealny kompromis między wanną a 
prysznicem. Takie połączenie produktów zwiększa funkcjonalność przestrzeni łazienkowej 
i daje możliwość komfortowego skorzystania i z kąpieli w wannie jak i pod prysznicem. 
Powierzchnia jest maksymalnie wykorzystana i staje się jeszcze bardziej praktyczna.
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 To samo wnętrze - dwie opcje wyposażenia
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 Na pierwszy rzut oka proste, geometryczne kształty kabiny prysznicowej, umywalki i mebli. Do tego klasyczne kolory – grafit, 
biel i popielata szarość. Wydawać by się mogło, że tak wyposażona łazienka niczym nie zaskoczy. A jednak! Już po chwili naszą uwagę 
przykuwają piękne, wzorzyste płytki na podłodze. Choć wzór na nich jest monochromatyczny, to misterne, dynamiczne desenie przywodzą na 
myśl skojarzenia z barwnymi, portugalskimi ceramicznymi płytkami. Z całością doskonale komponuje się drewniane wykończenie szafki oraz 
imitujące bukowe deski, płytki na jednej ze ścian. 

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa czterościenna 

kompletna z brodzikiem 
serii BASIC COMPLETE 

typ: KCKN/BASIC COMPLETE
2 - umywalka serii FREE MINERAL typ: 

Unbo-M/FREE
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 Proste i zdecydowane kształty, czysta biel przestrzeni oraz dopracowane, w każdym detalu wyposażenie. Idealne miejsce dla wszystkich wielbicieli klasycznej elegancji w jej 
nowoczesnej formie. To wyszukane dodatki budują nastrój, natomiast akcesoria scalają pomieszczenie. Salon kąpielowy w najlepszym stylu; funkcjonalnie, wygodnie, bezpiecznie i trendy. 
To więcej niż łazienka - to pomieszczenie Twojego domu, w którym czujesz się swobodnie i możesz się zrelaksować. Odkryj swoje własne SPA. Propozycja wnętrza pokazuje, że nawet 
nieduża łazienka może być komfortowa i funkcjonalna. Wystarczy, że dobierzesz do niej kabinę Walk-In lub kabinę narożną a strefa prysznicowa będzie głównym elementem przyciągającym 
wzrok we wnętrzu. Ta sama przestrzeń a conajmniej dwie możliwości wyposażenia!

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa narożna serii ALTUS

typ: KND2/ATLIIIa
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego 

serii SPACE MINERAL S typ: B-M/SPACE S  

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa typu Walk-In serii PRESTIGE 
typ: P/PRIII
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego 
serii SPACE MINERAL S typ: B-M/SPACE S
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 Walk-In czy kabina narożna  z drzwiami przesuwnymi?
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 Funkcjonalna, komfortowa i estetyczna – to najważniejsze cechy łazienki które sprawiają, że korzystanie z niej jest łatwe i przyjemne. Kiedy łazienka służyć nam będzie przez co 
najmniej kilka lat, warto postawić na materiały wysokiej jakości, łatwe do utrzymania w czystości i trwałe. Doskonale sprawdzą się płaskie brodziki idealnie dopasowane do drzwi prysznicowych 
i kabin typu walk-in. Wyglądają one nowocześnie i elegancko, dzięki czemu w ostatnich latach zyskują coraz więcej zwolenników. Takie rozwiązanie wpisujące się w nurt minimalistycznego 
designu bez trudu znaleźć można w naszej ofercie. Mała łazienka nie wyklucza wyposażenia jej w wymarzone produkty. Zarówno kabina Walk-In tworząca swobodną srefę prysznicową jak i 
zabudowa drzwiami przesuwnymi jest możliwa nawet na tak niedużej przestrzeni!

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa typu Walk-In serii ALTUS
typ: PI/ATLIIIa
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego 
serii STRUCTURE MINERAL typ: B-M/STRUCTURE  
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Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii ALTUS

typ: D2/ATLIIIa
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego 

serii STRUCTURE MINERAL typ: B-M/STRUCTURE  
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 Nowoczesna łazienka przykuje wzrok każdego miłośnika estetyki. Minimalizm wnętrza, tworzy 
idealny balans z zabieganym światem. Wycisza i uspokaja, a przy tym relaks gwarantowany! Oto przykład 
niewielkiej, nowoczesnej, doskonale zaprojektowanej łazienki. Funkcjonalna wanna 2w1 zapewnia nam 
odprężenie zarówno podczas długiej kąpieli w wannie, jak również- za sprawą parawanu nawannowego- 
szybkiego prysznica. Drewniana elementy zabudowy, podłoga czy ściana idealnie komponują się z 
ciemnym, chłodnym odcieniem pozostałych ścian i dodatków znajdujących się w  łazience. Zastosowany 
tu minimalizm kolorystyczny jest przyjemny dla oka. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność tego miejsca. 
Pomimo małego metrażu, przestrzeń jest całkowicie wykorzystana. Wszystkie elementy doskonale 
się tu uzupełniają. Dyskretna wnęka pod prysznicem może być półką na kosmetyki. Natomiast półki 
rozmieszczone w różnych miejscach gwarantują dodatkowe miejsce na niezbędne w łazience rzeczy. Kto 
z nas nie chciałby uciec od problemów codzienności do swojej wymarzonej łazienki, w której choć przez 
chwilę mógłby spokojnie się zrelaksować i pomyśleć nad otaczającą go rzeczywistością?

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa nawannowa serii FREE LINE II
typ: PW1/FREEII
2 - wanna prostokątna serii FREE LINE typ: WP/FREE lub wanna prostokątna ze strefą 
prysznica WPsp/SPACE   
3 - umywalka nablatowa z odlewu mineralnego serii FREE MINERAL 
typ: Unbo-M/FREE
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Produkty w łazience:
1 - kabina typu Walk-In serii ALTUS typ: PI/ALTIIIa 

2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego
 serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
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Produkty w łazience:
1 - brodzik z odlewu mineralnego ze strukturą serii 

STRUCTURE MINERAL typ: B-M/STRUCTURE
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 Mała łazienka bez barier? Oczywiście! Łazienka osoby z niepełnosprawnością ruchową powinna 
być możliwie jak najbardziej funkcjonalna. Osoba poruszająca się na wózku lub o kulach zazwyczaj potrzebuje 
specjalnych uchwytów przy umywalce, toalecie oraz pod prysznicem. Ważne jest, aby do minimum ograniczyć 
zbędne elementy, które mogą stanowić przeszkody i ograniczać ruchy. Nie oznacza to jednak, że taka łazienka 
nie może pięknie się prezentować! Oto przykład dobrze zaprojektowanego pod względem funkcjonalności, jak 
i designu wnętrza.

Mała łazienka dla Seniora? 
Jesteśmy na tak!


