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Sofy i narożniki
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Dla rodziny, pary i singla
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Wanna Crown II z(systemem hydromasa u
Actima Joy bazujcego
na technologii sterowania przyciskami dotykowymi. 1.733,07(z'
(wanna), 6.396(z' (hydromasa ), Excellent,
www.excellent.com.pl

azienka na miar
Bez wzgldu na to jak dua jest Twoja azienka oraz jak wiele osób zniej korzysta,
musi spenia ona wymogi wszystkich mieszkaców. Podpowiadamy, jak stworzy
azienk na miar potrzeb kadego.
ZEBRAA: URSZULA TATUR, FOT. SERWISY FIRM

Kosz typu touch bin
45 l wkolorze apple
green. 1.199.99(z',
Brabantia,
www.brabantia.com

Bateria wannowa NUA-135-3/4
pi ciootworowa zzestawem prysznicowym. Do wyboru uchwyt chromowany, czarny, biay lub czerwony.
2.474 z', Vado, www.vado.com.pl

Szlafroczki dziecice
w óte kaczuszki zkolekcji Duckling. 61(z', 70(z',
Sealskin/Coram Poland,
www.coram.pl

cznik pojedynczy Simon 27 Play znakadk. Ok. 55(z', Kontakt-Simon,
www.kontakt-simon.com.pl
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DLA RODZINY, PARY, SINGLA
Bateria umywalkowa
zserii 200 Steinberg GmbH.
Ok. 2.000*z2, Lee&Grock,
www.leegrock.pl

Czerwony panel
prysznicowy Filon
zhydromasaem –
3 dysze PCV zsystemem antykamie.
Ok. 450*z2, Laveo,
www.kuchinox.pl

Bateria wannowa
SYN-133+K jednouchwytowa podogowa zzestawem
prysznicowym.
9.191 z2, Vado,
www.vado.com.pl

Pó2okrg2a kabina
natryskowa Ko2o
First 90 chrom poysk
zdrzwiami rozsuwanymi wykonana
zszka prze roczystego. 761,06*z2,
Ko2o/lazienka.pl,
www.lazienka.pl

MA GORZATA GO , GG DESIGN

AZIENKA DLA DWOJGA

Narona kabina parowo-masaowa Sola z*14 dyszami masaowymi. Wyposaona m.in. wpanel natryskowy szklany, generator pary, funkcj ozonowania,
o wietlenie, wentylator, telefon, radio, póeczk szklan.
3.055.66*z2, Kerra/Novoterm, www.novoterm.pl

Drzwi wnkowe
Carena DWJ 90 ze
szkem przejrzystym
otwierane do wewntrz, co pozwala
na ich zamontowanie
w azienkach o niewielkiej powierzchni.
1.919,80 z2,
Radaway,
www.radaway.pl

Singapore to nieograniczona przyjemno 
wspólnych kpieli wzaciszu domowego spa. Ekskluzywne wykoczenie drewnem teak lub wenge poczone zsystemem masau. Od 6.175*z2 (bez masau) do 28.635*z2 (system 4), 2.460 z2 (obudowa
kompletna), Victory Spa, www.victoryspa.net
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To kompromis, zderzenie romantycznych,
ciepych kobiecych wntrz zmskim
pragmatyzmem, prostot formy imocnymi
kontrastami. Dla kobiet to miejsce wypoczynku,
relaksu, domowe minispa. Wikszo kobiet nie
wyobraa sobie azienki bez wanny, wktórej
mog zaywa aromatycznych kpieli zolejkami
lub solami. Najlepiej gdyby wanna bya
podwójna, aby do tego rytuau mogy od czasu
do czasu zaprosi swojego partnera. Wazience
dla kobiet równie wane jest due, dobrze
owietlone lustro, przy którym mogyby zrobi
makija. Dua ilo szafek wktórych pomieszcz
wszystkie kosmetyki bdzie niewtpliwie
dodatkowym atutem. Dla mczyzn azienka
powinna by urzdzona przede wszystkim
praktycznie. Taka, wktórej mogliby wzi szybki
prysznic iogoli si. Niezbdna bdzie kabina
prysznicowa. Mczyni uwielbiaj wszystkie
nowinki techniczne, tak wic chtnie skorzystaj
zlustra ztelewizorem LCD, na którym podczas
golenia bd mogli oglda mecz lub poranne
wiadomoci. Ucieszy ich na pewno moliwo
suchania audycji radiowych lub muzyki, dziki
wbudowanym gonikom sufitowym.
Jak poczy odmienne potrzeby iosobowoci
kobiety imczyzny eby stworzy idealn
azienk dla nich obojga? Jeli mamy du
azienk moemy mie wniej iwann, ikabin
prysznicow. Idealnym rozwizaniem s równie
dwie umywalki, aby przy porannej toalecie si
nie przepycha. Jeli azienka jest zbyt maa,
moemy przy wannie zastosowa parawan,
dziki któremu mczyzna wemie szybki
prysznic, akobieta bdzie moga zaywa
aromatycznych kpieli.

www.dobrzemieszkaj.pl

DLA RODZINY, PARY, SINGLA
S+upek z kolekcji mebli "azienkowych
Barcelona, czarny, lakierowany na wysoki po"ysk. Elita Meble/lazienka.pl,
www.lazienka.pl

Dekoracyjna g+owica prysznicowa
Sculpture SCU-HEAD-C/P. 7.068!z+,
Vado, www.vado.com.pl

Deszczownica z$serii 120 Steinberg
GmbH. Ok. 2.900!z+, Lee&Grock,
www.leegrock.pl

Wanna wolno stojca Comfort w$zestawie z$korkiem typu klik-klak oraz stelaem. Dostpna w$kolorze bia"ym oraz
bia"o-czarnym.$6.284,07 z+,
Excellent, www.excellent.com.pl

Zestaw mebli wiszcych Agat lakierowanych
w$bia"ym po"ysku. Zaokrglona umywalka z$lanego
marmuru w$po"czeniu z$"ukowo gitymi frontami
szafek, tworzy funkcjonaln bry" monolitu.
1.281,66!z+ (szafka), ORiSTO, www.oristo.pl

Nablatowa umywalka Achima Picolo
w$kolorze czarnym. Dostpna wersja
prawa i$lewa. 404,67!z+, Excellent,
www.excellent.com.pl

Czarna kolumna natryskowa Neo z$deszczownic.
Ok. 460!z+, Kuchinox,
www.kuchinox.pl

azienka

dla singla

Deco to nowa seria gniazd i +czników w systemie podtynkowym, modu+owym. Gniazda i "czniki serii DECO dostpne s w klasycznych odcieniach bieli i beu, jak równie
w kolorach metalizowanych: srebrnym, z"otym i brzowym.
Wycena wg projektu. Karlik Elektrotechnik, www.karlik.pl
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