
 Duże łazienki to niczym nieograniczony komfort. Możliwość aranżacji tych pomieszczeń w dowolny 
sposób z wykorzystaniem dowolnych produktów to ogromny atut. 

 Szarość pomieszczenia nadaje mu wyjątkowego charakteru. Drewniane elementy podkreślają surowość i prostotę - 
tak obecnie cenioną wśród architektów wnętrz. Każdy detal w tym wnętrzu ma znaczenie, a ich obecność tworzy harmonijną 
całość. Wykorzystaj przestrzeń i poczuj ten komfort. Zimne kolory i surowe struktury przełamane przyjemnymi kształtami 
wyposażenia. To coś więcej niż fuzja nowoczesności z tradycją - to teraźniejszość.

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii TX5 Walk-In typ: P/TX5b
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL 
typ: B-M/SPACE
3 - wanna symetryczna przyścienna serii LUXO typ: WSP-kpl/LUXO
4 - umywalka nablatowa serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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DUŻA ŁAZIENKA 
- INSPIRACJE



 Prosty, a zarazem elegancki wystrój niewątpliwie ucieszy oko każdego miłośnika ładu i przytulnych wnętrz. 
Połączenie stylowych, delikatnych dodatków z bielą i elementami szarości daje zaskakująco ciepły efekt. Dyskretne 
i ciepłe oświetlenie również ma wpływ na to, jak prezentuje się pomieszczenie. Miejsce to kusi, aby się w nim 
zrelaksować i odpocząć po męczącym dniu. 

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii ALTUS Walk-In 
typ: PT/ALTIIa
2 - brodzik trapezowy z odlewu 
mineralnego serii SPACE MINERAL 
typ: BTL-M/SPACE
3 - wanna owalna serii FREE LINE typ: 
WOW-kpl/FREE
4 - umywalka nablatowa serii 
SPACE MINERAL typ: Unbo-M/SPACE
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 Przestronna łazienka to marzenie wielu z nas. Przy remoncie i projektowaniu swojej wymarzonej przestrzeni zastanawiamy się w jakim 
stylu ją urządzić, aby była ona gustowna i funkcjonalna. Podpowiadamy! Postawmy na klasykę w nowoczesnym wydaniu! Oto przykład doskonale 
zaaranżowanego salonu kąpielowego, w którym ukojenie znajdą zarówno zwolennicy długich kąpieli w wannie, jak i tych krótszych pod prysznicem. 
Proste kształty i pietyzm wykonania to cechy charakterystyczne tego wnętrza. To doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie 
wygodę i najwyższy standard wyposażenia. Tu wszystko ma swoje miejsce. Nie ma miejsca na przypadek. Przestrzeń została tak zaprojektowana, aby 
sprostać wymaganiom czteroosobowej rodziny. W końcu ma być funkcjonalnie i ze smakiem! 

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii ALTUS typ: PI/ALTIIIa
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii OPEN STRUCTURE MINERAL typ: B-M/OPEN STR
3 - wanna owalna serii LUXO typ: WOWse-kpl-mb/LUXO
4 - umywalka nablatowa serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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 Poddasze jest efektownym oraz niebanalnym miejscem, aby zaprojektować łazienkę. Skośne ściany mogą być atutem, gdy pod oknami, 
umiejscowi się wannę. Przestrzeń nabiera stylu i sprawia wrażenie luksusu i relaksu, na który może pozwolić sobie domownik. 
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Produkty w łazience:
1 - wanna symetryczna serii LUXO typ: WS-kpl-mb/LUXO
2 - kabina prysznicowa serii FREE LINE II typ: KNDJ2/FREEII
3 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii OPEN MINERAL typ: B-M/OPEN
4 - umywalka nablatowa serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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 Surowe materiały, proste linie, czyste formy. Jednym słowem – loft. Ten trend od kilku lat podbija nasze serca. Duże, kwadratowe, kamienne 
kafle na podłodze i stylizowana na beton, niezwykle dekoracyjna ściana. Do tego drewno, czerń i biel. W takim wnętrzu bardzo efektownie zaprezentują 
się awangardowe kształty przyściennej, symetrycznej wanny z serii Loft Line. Funkcjonalność wnętrza doskonale uzupełni kabina prysznicowa typu 
Walk-In serii Altus II wraz z prostokątnym brodzikiem serii Open Structure Mineral. Czarne matowe okucia, reling i armatura podkreślą surowy, industrialny 
charakter łazienki.DUŻA ŁAZIENKA 

- INSPIRACJE

Produkty w łazience:
1 - wanna symetryczna przyścienna serii LOFT LINE typ: WSP-kpl-mb/LOFT
2 - kabina prysznicowa typu Walk-In serii ALTUS typ: PI/ALTIIIa
3 - brodzik z odlewu mineralnego serii OPEN STRUCTURE MINERAL typ: B-M/OPEN STR
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 Duża łazienka mieszcząca kabinę Walk-In oraz wannę wolnostojącą to idealne pomieszczenie do relaksu. Kwieciste akcenty z odcieniami 
błękitu nadają łazience nadmorskiego charakteru. Kolory drewna w postaci paneli podłogowych dopełniają wnętrze. Zrelaksuj się patrząc na morze!

DUŻA ŁAZIENKA 
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Produkty w łazience:
1 - wanna owalna serii PRESTIGE typ WOW-kpl/PR
2 - kabina prysznicowa typu Walk-In serii PRESTIGE typ: P/PRIII
3 - brodzik z odlewu mineralnego serii STRUCTURE MINERAL typ: B-M/STRUCTURE
4 - umywalka nablatowa serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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 Nowoczesna, lekka i nietypowa łazienka utrzymana w czerni, bieli z akcentami fioletu to propozycja dla tych, którzy uwielbiają luksusowe 
wnętrza. Połyskujące kafelki i elementy znajdujące się w łazience w połączeniu z matową podłogą dają ciekawy, oryginalny efekt, dzięki któremu całość 
prezentuje się spójnie. Wprowadzenie drewnianych elementów – czy to przy umywalce, czy to przy wannie dodaje pomieszczeniu ciepła. Nie można 
także zapomnieć o dodatkach, które sprawiają, że łazienka jest przytulna. 

DUŻA ŁAZIENKA 
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Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii TENSA typ: KND2P/TENSA
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii SPACE MINERAL typ: B-M/SPACE
3 - wanna trapezowa serii FREE LINE typ: WTL/FREE
4 - umywalka nablatowa serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE
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 W łazience tej dominują szarości – na podłodze, jak i na większości ścian wykorzystane zostały takie same, imitujące beton, bardzo duże, 
kwadratowe kafle. Optycznie powiększa to, i tak przestronne, wnętrze. Szarość została przełamana imitującymi drewno płytkami, które ułożone 
zostały m.in. na ścianie pod prysznicem. Drewno ociepla surowy beton i sprawia, że łazienka staje się przytulna. Kolejnym elementem optycznie 
powiększającym wnętrze jest ogromne lustro, umieszczone nad dużą, białą szafką wiszącą, na której zamontowano owalna umywalką. Wnętrze 
dopełnia wolnostojąca, owalna, wanna z serii Free Line. DUŻA ŁAZIENKA 

- INSPIRACJE

Produkty w łazience:
1 - kabina prysznicowa serii SPACE WALL XL typ: P/SPACE WALL XL
2 - brodzik prostokątny z odlewu mineralnego serii STRUCTURE MINERAL typ: B-M/STRUCTURE
3 - wanna owalna serii FREE LINE typ: WOW-kpl/FREE
4 - umywalka nablatowa serii FREE MINERAL typ: Unbo-M/FREE

1

2

3

4


