miejsce na pralk´

Wy˝szy poziom

parkietu

¸AZIENKA JEST NIEZWYK¸A POD KA˚DYM WZGL¢DEM. ALE JEJ NAJBARDZIEJ ZASKAKUJÑCY
ELEMENT TO OK¸ADZINA ÂCIAN WYKONANA Z AUTENTYCZNYCH POD¸OGOWYCH KLEPEK.
NIEKTÓRE WN¢TRZA ZASKAKUJÑ ORYGINALNOÂCIÑ, choç doprawdy trudno jest
wymyÊliç coÊ nowego w projektowaniu i dekoracji pomieszczeƒ. Ta ∏azienka nale˝y w∏aÊnie do takich zaskakujàcych przestrzeni
ukrytych poÊród tysiàca podobnych mieszkaƒ. W doÊç du˝ej, choç wyd∏u˝onej ∏azience, zamiast zwyczajnego eksponowania przestrzeni, projektantka zaproponowa∏a jej zacieÊnienie, ograniczenie swobody wizualnej
przez zbudowanie dodatkowych Êcian i fizyczny podzia∏ powierzchni wn´trza. Âciany-przegrody sà przy tym tak grube, ˝e tworzà
w∏aÊciwie wewn´trzny hol. A jednak przestrzeƒ ∏azienki doÊwiadczana „na ˝ywo”
wcale nie jest ciasna. Wcià˝ pozostaje du˝a
lecz jednoczeÊnie zadziwiajàco funkcjonalna,
na przemyÊlany, kuchenny wr´cz sposób.
Zbyt cz´sto zapominamy, ˝e wizualnà
otwartoÊç budujemy na poziomie wzroku.
Obiekty niskie, takie jak wanna, nie zak∏ócajà jej w ˝aden sposób, a nawet podkreÊlajà
dzi´ki ukazaniu mo˝liwoÊci tkwiàcych w wykorzystaniu powierzchni pod∏ogi. Tak jest
i w tym przypadku. Rozmieszczone pod Êcianami urzàdzenia sanitarne – po jednej stronie sedes i bidet, po drugiej umywalki – sà
wygodne w korzystaniu, a dwie umywalki >

Ju˝ przez uchylone
drzwi do ∏azienki
widaç jej niecodziennà dekoracj´. Ceramiczny pas na którym
zainstalowane sà
sedes i bidet tkwi
pomi´dzy powierzchniami drewnianymi.
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Kanciaste formy przestrzenne wspó∏grajà
z kszta∏tem umywalek
oraz baterii. Ca∏a dekoracja, nawet odbicia
w lustrze i sufit podporzàdkowane sà budowaniu przestrzeni
z kontrastowych plam.

Âciany z pod∏ogowej klepki

ARCH. ANNA MORMON

Zabudowa meblowa
tworzy minikorytarzyk
∏àczàcy obie strefy ∏azienki. Dost´pne
z dwóch stron szafy
spe∏niajà rol´ magazynu. W cz´Êci kàpielowej w szafie ukryto
pralk´ i elektrycznà
suszark´.
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P∏ytki nad blatem
z umywalkami optycznie wyd∏u˝ajà wn´trze
skrócone przez postawienie Êcian. Rozdrobnienie fug nawiàzuje
do rysunku drewnianych klepek na pod∏odze i Êcianach.

Strefa kàpielowa to
wanna otoczona dekoracyjnymi niszami
i rozÊwietlona ogromnym oknem. Dekoracja
i kolorystyka tego fragmentu jest przeniesiona wprost z sàsiedniej
strefy.

Propozycja wykorzystania drewnianej klepki
pod∏ogowej jako ok∏adziny Êcian w ∏azience
zaskoczy∏a wszystkich, ∏àcznie z wykonawcami. A przecie˝ mówi si´, ˝e tak trudno dziÊ
czymkolwiek zadziwiç... W tym zabiegu chodzi∏o mi przede wszystkim o uzyskanie specyficznej, wizualnej jednoÊci wn´trza. Jak to
zosta∏o osiàgni´te? ˚mudnà i precyzyjnà,
r´cznà pracà fachowców, którzy nie wierzàc
w∏asnym oczom i d∏oniom, r´cznà maszynà
szlifowali Êciany przed lakierowaniem. Tak
wi´c to nie z∏udzenie – Êciany pokryte sà
autentycznà klepkà pod∏ogowà, takà samà
po jakiej stàpamy wchodzàc do tej ∏azienki.

autor projektu:
arch. Anna Mormon
powierzchnia: ok. 12,5 m2

> po∏àczone blatem zapewniajà prawdziwy
komfort. Drobne elementy dekoracyjne, takie jak np. podÊwietlone nisze, zdajà si´ tylko podkreÊlaç wielkoÊç wn´trza. T´ wielkoÊç
akcentuje równie˝ obecnoÊç pionowych szaf
przeszklonych przezroczystymi frontami.
Najciekawsze jednak dzieje si´ dalej. ¸azienka jest rzeczywiÊcie podzielona na dwie cz´Êci – to ju˝ nie wizualna zabawa, to rzeczywiÊcie dwa wn´trza oddzielone minikorytarzykiem ze szczelnà zabudowà szafowà. Te szafy
dodajà ∏azience funkcj´ pokaênego magazy-

nu, zaÊ sam hol prowadzi do wanny i minipralni. Zwyk∏e odci´cie cz´Êci ∏azienki
umo˝liwi∏o powstanie naprawd´ du˝ej przestrzeni kàpielowej, która w dodatku mo˝e
byç pozbawiona jakiegokolwiek zamkni´cia.
Dost´pna z tej strony szafa z ciemnymi frontami ukrywa pralk´, elektrycznà suszark´
do bielizny i wszystkie mo˝liwe akcesoria.
Wyglàd ca∏ej ∏azienki wywo∏uje uczucie
estetycznego ∏adu, zdynamizowane kontrastowà kolorystykà, przenikaniem ciemnoÊci
i jasnoÊci, ciep∏a drewna i ch∏odu p∏ytek

obecnymi w ka˝dym w∏aÊciwie fragmencie
tego wn´trza. Owa dynamika przestrzenna dodatkowo znajduje ujÊcie w skomplikowanej rzeêbie sufitu. Zaskakujàce jest tak˝e
samo wykoƒczenie, czy raczej dekoracja,
Êcian ∏azienki. Drewno przewijajàce si´ przez
ca∏e mieszkanie wkracza do ∏azienki odwa˝nie, bardzo odwa˝nie. Drewniany jest nie
tylko eksponowany fragment pod∏ogi.
Autentyczna drewniana klepka pod∏ogowa
(SM)
pokrywa... tak˝e Êciany.
ZDJ¢CIA: MONIKA FILIPIUK
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