
PLAN ŁAZIENKI  3,6 m²

MIĘTY
Z dodatkiem
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Nawet w nowoczesnym 
apartamentowcu znajdzie 

się miejsce na łazienkę  
z klimatem – z kaflami  

w stylu retro, miedzianą 
armaturą i pastelowymi 
akcentami. Wśród nich 

miętowy – jeden  
z ulubionych kolorów 

Zuzanny. Gdzie go 
wypatrywać? Na szafce 
pod umywalką i suficie. 

TEKST MATYLDA GRUMAN  ZDJĘCIA MARCIN GRABOWIECKI  STYLIZACJA ELIZA MROZIŃSKA  
PROJEKT IZABELA OLSZEWSKA/PRACOWNIA WIELKIE RZECZY

Zuzanna 
Zawodowo zajmuje się produkcją  

telewizyjną. Po pracy ceni sobie czas 
spędzony w nowo wykończonym  

mieszkaniu. Uwielbia szybki poranny 
prysznic oraz wieczorny relaks  

w wannie. Swoją łazienkę nazywa  
„stylową oazą spokoju”.
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Na planie:  
1. wejście  2. pomieszczenie 
gospodarcze  3. prysznic  4. WC   
5. wanna  6. umywalka
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PLAN ŁAZIENKI   8,5 m²
ŁAZIENKA
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ŁAZIENKA

W JEDNEJ LINII
Obudowa stelaża WC kończy się u góry półką. Projektantka przedłużyła 
ją w stronę wanny (na tej samej wysokości zrobiła też półkę pod natrys- 
kiem). Cel? Porządek optyczny oraz więcej miejsca na ładne rzeczy. 

ROMANTYCZNA TOALETKA
Szafka pod umywalkę to zwykła sosnowa zabudowa pod wymiar. Ma praktycz- 
ne półkę i wieszak. Zuzanna sama ją pomalowała. GDZIE KUPIĆ: pojemniki 
szklane – Malabelle; miska i torby w kolorze miedzi (zdj. na str. obok) – NAP

Z anim przejdziemy do łazienki, powinniśmy zajrzeć  
do kuchni, gdzie stoi moja ukochana lodówka w stylu retro 
Smeg. Oczywiście w kolorze miętowym. To ona nadała ton. 
Zainspirowała nas z projektantką, Izą Olszewską z Pracowni  

Wielkie Rzeczy, do tego, by i w łazience powtórzyć ten odcień – mówi 
Zuzanna. – Miętowy pięknie komponuje się z szarością, bielą i złotem  
– trzema barwami, które wiodą prym w łazience. Wybrałam go też  
na sufit, co jest oryginalnym zabiegiem dekoratorskim – dodaje Izabela. 
   Stonowana kolorystyka to jednak „wisienka na torcie”. W tym wnętrzu 
liczy się też funkcjonalność. – Pierwotny układ pomieszczenia zakładał 
jedynie wannę, a Zuzannie zależało również na prysznicu. Przeniesienie 
umywalki na przeciwległą ścianę zwolniło miejsce i pozwoliło na wykona-
nie dużej i wygodnej kabiny prysznicowej, bez rezygnowania z wanny  
– opowiada projektantka.  Na planie deweloperskim tuż przy drzwiach 
wejściowych znajdowała się też otwarta wnęka z piecem gazowym. Iza  
postanowiła przysłonić ją drzwiczkami, urządziła wygodne pomieszcze-
nie gospodarcze z pralką. Kłopotu przysporzyło jedynie ogrzewanie  
podłogowe. Po instalacji i pokryciu gresem znajdowałoby się wyżej  
niż posadzka z cienkich paneli winylowych w przedpokoju. Należało  
zatem obniżyć poziom posadzki w łazience.  

KOSZTORYS 
płytki ścienne Blanco, Vives   1250 zł

gres podłogowy Manises, Geotiles  650 zł

armatura, stary mosiądz Classic, Tres 5500 zł

umywalka Misa, Marmorin 940 zł

wanna Misa, Marmorin 3550 zł

miska WC Zero, Catalano  1200 zł

stolik po umywalkę, na zamówienie  250 zł

szafki wiszące, Waldemar Tasak  1800 zł

kabina prysznicowa, satinox.com.pl   3500 zł

drzwi do pomieszczenia gospodarczego,                                   

Leroy Merlin  200 zł

Razem                               18 840 zł 

OPŁYWOWE 
KSZTAŁTY
– Gdy tylko zobaczyłam 
ceramikę łazienkową 
Marmorin, od razu pomyśla-
łam, że musi się znaleźć  
w mieszkaniu Zuzanny.  
Zaokrąglone linie, stylowy 
dizajn i nowoczesne materiały 
pasują tu idealnie – mówi Iza.



 
Na podłogę wybierajmy kafle matowe  
lub co najmniej lappato. W kontakcie z wodą 
ich powierzchnia nie stanie się niebezpiecznie 
śliska (to szczególnie ważne w przypadku 
bezbrodzikowych kabin prysznicowych).  
Poza tym na gładkich, jednokolorowych  
kaflach widać każde zabrudzenie. Z prak- 
tycznego punktu widzenia wygodniejsze  
w użytkowaniu są więc płytki o zróżnicowanej 
kolorystyce. Natomiast kafle połyskliwe poło-
żone na ścianach rozświetlają pomieszczenie, 
odbijając światło od swojej powierzchni  
(co sprawdza się zwłaszcza w małych łazien-
kach). Jeśli chcemy je podkreślić kontrasto-
wym kolorem fugi – upewnijmy się, że nasze 
płytki „trzymają linie”, a my mamy bardzo  
dobrego glazurnika. Niespełnienie jednego  
z tych warunków grozi wizualną katastrofą.

Jakie płytki do łazienki?

IZABELA OLSZEWSKA  
PRACOWNIA WIELKIE RZECZY, 
www.wielkierzeczy.com.pl
tel.: 692 423 308

POKAŻ ROGI
– Dekorację ściany 
wykonałam sama 
– mówi Zuzanna.  
– Poroże kupiłam  
na targu staroci. Rogi 
okleiłam płatkami 
złota. Podstawę 
pomalowałam  
na biało. A czaszkę 
ozdobiłam kwiatami  
w kolorach pasują- 
cych do wnętrza. 
Taka moja mała 
ekstrawagancja,  
dla złamania  
stylu łazienki  
– komentuje.
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