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Dwie azienki w domu jednorodzinnym od lat nale

do standardu. Z upodobaniem mno ymy w z y sanitarne, 

co nie skutkuje przecie  zwi kszeniem zu ycia wody, za to 

podnosi komfort, oszcz dzaj c nam nerwowego po piechu 

i porannych kolejek. Nie warto oczywi cie popada  w prze-

sad : przeci tnej rodzinie dwupokoleniowej wystarcz  dwie 

azienki, a wzbogacenie ich o dodatkow  toalet  pozwala 

zbli y  si  do idea u. Wi cej nie trzeba – ka de pomiesz-
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k pielowy
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Jest marzeniem wielu z nas 

– przestronna i wysoka, zalana 

wiat em, luksusowo wyposa ona. 

Ozdobiona kryszta ami i z otem, które 

kamufluj  jej sanitarny charakter. 

W takich d eniach 

nie ma nic dziwnego 

– pa acowa azienka 

pozwala dozna

pe nego oczyszczenia, 

zrelaksowa  si

i odnowi  si y po 

d ugim dniu. A tak e

poczu  si  po prostu 

po królewsku!
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Domowy salon k pielowy

czenie musimy przecie  wyko -

czy  i wyposa y  (w przypadku 

azienki to niema y wydatek), 

a pó niej latami ogrzewa .

Zwykle jedna z azienek 

– cz sto ta usytuowana w s siedz-

twie sypialni – jest wi ksza. Mo na 

nazwa  j  du , je li jej powierzch-

nia przekracza 7 m2. Powy ej

10 mo emy ju  mówi  o salonie 

k pielowym. Taki salon urz dzony 

w stylu pa acowej komnaty to 

nie tylko prywatny gabinet odnowy; to tak e jeden z najmodniejszych 

obecnie trendów stylistycznych. Zabaw  w pa ac mo na potraktowa

dos ownie lub z przymru eniem oka – mieszaj c style z ró nych bajek 

i epok. Najwa niejsze, by zaaran owana w jej duchu azienka zapew-

nia a nam pe ny komfort. Zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny.

Komponenty luksusu
Wbrew pozorom w azience w stylu pa acowym to nie detale i ozdoby 

s  najistotniejsze. Najwa niejsza jest przestrze  – jej rozleg o , a tak-

e proporcje. Mo emy oczywi cie dokona  drobnej korekty, cho by

podwy szaj c wn trze poprzez pozostawienie bia ego sufitu przy 

ciemnych cianach. Ale tak naprawd  metra u nie da si  oszuka ,

poniewa  ka dy ze sprz tów musi mie  swój w asny niezbywalny k t.

K pielowa komnata to nie miejsce na czenie funkcji. Je li zamon-

tujemy wann  z parawanem nawannowym, wstawimy pralk , a bidet 

zast pimy bateri  bidetow  przy sedesie – czar pa acowego wn trza 

pry nie. Podobnie b dzie, gdy zrezygnujemy z wanny na rzecz kabiny 

natryskowej lub odwrotnie. W salonowej azience musimy mie  prze-

cie  luksus wyboru – to jeden z podstawowych warunków komfortu.

Wa ne, by ka dej z funkcji przydzieli  osobn  stref . Du a

przestrze  stwarza wprawdzie bogate mo liwo ci, jednak inspiracja 

zaczerpni ta z pa acowych komnat narzuca wn trzarskie rygory. 

Wyra ne podzia y – murki i cianki niepe nej wysoko ci w lekkiej 

zabudowie szkieletowej – cho  tak modne, nie s  tu wskazane. Pa ac

to rozmach i zachwycaj ca perspektywa. To tak e symetria stosowana 

jako zasada. Je li pomieszczenie ma kszta t pod u ny, mo emy 

oczywi cie zaaran owa  symboliczny podzia , stawiaj c w po owie 

jego d ugo ci, po obu stronach symetryczne cianki-kulisy. Stref

bli sz  wej ciu dobrze wtedy zarezerwowa  dla sanitariatów, w g bi 

za  umie ci  centralnie wann , a obok kabin . Zabieg taki zbuduje 

napi cie, które podkre li odpowiednia iluminacja.

Doskonale je li w pomieszczeniu s  okna. Niezale nie od kszta tu 

i rozmiaru otworów okiennych, wieszamy wtedy si gaj ce pod ogi 

zas ony na karniszu zamontowanym tu  pod sufitem (mo na

te  przymocowa  go do p aszczyzny sufitu, w odleg o ci od ciany 

wyznaczonej przez kraw d  parapetu). Kotary o takiej formie 

to prawdziwa ikona stylu.

A po co nam wolna przestrze  po rodku wielkiej azienki? 

Oczywi cie dla imponuj cego migotliwego yrandola!    
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ciany w marmurach lub 

w czerwieni, stoj ce lampy 

pod ogowe, zawieszone nisko 

yrandole, wysokie okna – styl 

pa acowy w pigu ce. Akcenty czerni 

dodadz  aran acji dostoje stwa.

Na dolnym zdj ciu wanna 

Elipso Duo Oval ze stali pokrytej 

czarn  emali
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Cho  unikamy wyra nych podzia ów przestrzeni, mile widziana b dzie 

wn ka pozwalaj ca ukry  sanitariaty na drugim planie (zdj cie po lewej). 

Wannie z kolei (po prawej) doskonale s u  regu y symetrii. 

Pa acowy klimat zawsze pog bi zastosowanie z ota
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Pa ac bez dogmatów
Co zrobi , je li wysoko  naszego salonu k pielowego nie przekracza 

2.60 m, a jego metra  nas nie rozpieszcza? Có , aran acji ub dzie 

mo e nieco przestrzennego rozmachu. Ale za to w takim wn trzu 

nie b dziemy si  czuli zagubieni. Stosuj c sprawdzone zasady 

i architektoniczne sztuczki przyprawione szczypt  wyobra ni, 

mo emy uzyska  bardzo efektowny rezultat.  

Przestrze .  Jest wiele sposobów kreowania przestrzennych iluzji. 

Najprostszym z nich jest otwarcie wn trza na otoczenie. cz c

azienk  z sypialni , zyskujemy podwójnie. Pokój do spania, zwykle 

rutynowo wyposa ony w ó ko, komplet nocnych stolików, lampek 

oraz szaf , staje si  przestrzeni  niejednoznaczn  i obiecuj c ... 

cho by zanurzenie w pianie tu  po przebudzeniu. azienka, nawet 

niewielka, zyska dzi ki temu maria owi mniej sanitarny charakter; 

cz c si  z pokojem, stanie si  jego aneksem, co uczyni j  bardziej 

salonow . Trzeba tylko zadba  o ciekawe plany widokowe. Niech 

z sypialni b dzie widoczna wanna – symbol relaksu, lub atrakcyjnie 

„oprawiona” umywalka. Równie zmys owo podzia a widoczny 

z azienki fragment aksamitnej lub at asowej narzuty na ó ko 

– cho by odbity w lustrzanym froncie garderobianej szafy.

wiat o. Projekt o wietlenia powinien pod a ladem funkcjo-

nalnego podzia u wn trza, dlatego warto go powierzy  specjali cie. 

Pomo e nam on dobra  w a ciwe miejsca i liczb  punktów wietl-

nych, odpowiedni  moc opraw, a tak e ród a wiat a o optymalnej 

charakterystyce. To one b d  odpowiedzialne za nastrój i wra enie 

g bi, ale te  za urod  – wn trza i jego u ytkowników. 

Wa ne, by koncepcja umo liwia a wykreowanie co najmniej kilku 

planów wietlnych – kameralnego w strefie wanny i sanitariatów, 

precyzyjnego w pobli u umywalki oraz punktowego, który wydob -

dzie z cienia szczególnie godne uwagi dekoracje.

W azience, która nie imponuje kubatur , centralnie umieszczony 

okaza y yrandol – cho by najpi kniejszy – mo e sta  si  przyt a-

Przestrze  i wiat o „zapo yczone” 

z sypialni (na górnym zdj ciu) – oto kapita ,

jaki zapewnia czenie pomieszcze .

Rozwi zaniem dla wstydliwych b dzie pe na 

ciana z satynowanego szk a. Spe ni podobne 

zadanie, ale zagwarantuje wi ksz  intymno .

Umywalka Grand Berna wbudowana 

w rozleg y blat (dolne zdj cie) to elegancka 

alternatywa dla mebla
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Starannie aran ujemy dekoracje. Nie pozostawiamy na wido-

ku przypadkowych przedmiotów. Dlatego cenne s  schowki (za lu-

strem, w obudowie wanny) i pojemne meble azienkowe – eleganckie 

z zewn trz, w rodku wype nione funkcjonalnymi przegródkami.

 Pa ac to nie miejsce na puzzle – w pa acowej azience d ymy 

do uzyskania wra enia monolitycznej powierzchni, dlatego gres 

i ceramik  uk adamy na cienkie spoiny w odcieniu idealnie dobra-

nym do koloru p ytek – tak, by maksymalnie zamaskowa  linie -

czenia. Cienkie fugi to wi cej szyku, a mniej czyszczenia.

 W tym stylu szczególne znaczenie maj  podzia y wertykalne

– podkre lanie linii pionowych dodaje pomieszczeniu wysoko ci

i gotyckiego dostoje stwa. Motyw szczególnie wart wyeksponowa-

nia to oprawa okna, dlatego zas ony dobieramy w zdecydowanym 

kontra cie kolorystycznym do cian – tak, by ich kolumnowy uk ad 

by  jak najlepiej widoczny.

 W pa acowej komnacie pi kno ma wyj tkow  rang . Trzeba szcze-

gólnie zadba  o o wietlenie lustra nad umywalk ; niech odbicie 

b dzie wierne, ale ukazane w korzystnym wietle. Neutraln  barw

zapewniaj  halogeny i wietlówki kompak-

towe o barwie ciep obia ej. Z ym pomy-

s em jest lampa nad lustrem – cienie na 

twarzy przegl daj cej si  osoby nadadz

jej upiorny wygl d. Dobry efekt zapewni 

równomierne wiat o z opraw po obu stro-

nach, umieszczonych na wysoko ci twa-

rzy. Najlepszym rozwi zaniem b dzie lu-

stro z wbudowanym o wietleniem o barwie 

i nat eniu dobranych przez producenta.

Nasze podpowiedzi
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czaj cy, wywo uj c efekt odwrotny do zamierzonego. Taka ozdoba 

potrzebuje miejsca, i to z ka dej strony. O lamp  powieszon  zbyt 

nisko b dziemy zawadza  g ow ; zamocowana za wysoko stworzy 

karykaturalne wra enie. Trafniejszym pomys em b d  eleganckie 

kinkiety o formie kandelabrów. Roz wietlaj c wn trze bocznym 

wiat em, podwy sz  je wizualnie. 

Strefa umywalki. W azience o charakterze pa acowym jej 

funkcja nie ogranicza si  do sanitarnej – umywalkowy blat staje 

si  tak e toaletk . Dlatego powinien by  odpowiednio szeroki 

i jak najd u szy; kosmetyki – nawet te najbardziej luksusowe – nie 

mog  robi  wra enia nieelegancko st oczonych. Strefa toaletowa 

powinna by  dopracowana pod wzgl dem formy i o wietlenia. 

Je li dysponujemy du  przestrzeni , warto „oflankowa ” umy-

walk  z obu stron ciennymi lampami o efektownej dekoracyjnej 

formie. Niewielka wn ka z umywalk  „wbudowan ” stwarza 

z kolei okazj  do zaaran owania ciekawego o wietlenia p aszczy-

znowego, pochodz cego z ukrytych w za omach ciany opraw 

liniowych – taki zabieg roz wietli i powi kszy przestrze .

Materia y. Nie musz  by  drogie. Najwa niejsze, by odpowied-

nio je zestawi  i w pe ni wykorzysta  ich walory, a tak e zadba

o wykonawcz  perfekcj  – pa ac nie wybacza fuszerki. Kamienn

ok adzin  na cianach mo na z powodzeniem zast pi  pow ok

malarsk  dobrej jako ci. Musi to by  specjalna farba przeznaczona 

do azienek: dyspersyjna akrylowa, lateksowa lub akrylowo-

lateksowa, o w a ciwo ciach hydrofobowych, tworz ca trwa

i elastyczn  powierzchni , wzbogacona domieszkami zapobiegaj -

cymi rozwojowi grzybów i drobnoustrojów. Wybierajmy produkty 

markowe i najodporniejsze, znosz ce wiele cykli szorowania na 

mokro. Z doborem odcienia i rodzaju pow oki nie b dziemy mie

problemu. Na rynku obok farb b yszcz cych i pó matowych od 

niedawna dost pne s  tak e zmywalne farby matowe. Gama kolo-

rów jest nieograniczona, przy czym tych najciekawszych – szla-

chetnie „prze amanych” – nie znajdziemy z regu y w gotowych 

paletach; uzyskamy je za nieco wy sz  cen  z komputerowego 

mieszalnika, który zapewnia ca kowit  powtarzalno  odcienia.

Na pod odze marmury i granity doskonale zast pi polerowany 

gres w postaci wielkoformatowych p yt. Takiej posadzki nie

trzeba impregnowa  i konserwowa , jak np. marmurowej; atwiej 

te  b dzie utrzyma  j  w czysto ci.

Szk o. Jest po dane w ka dej postaci. Jego przejrzysto  dodaje 

wn trzu przestrzennego oddechu, a refleksy i za amania wiat a, 

generowane przez szklane tafle i przedmioty, wprowadzaj

z jednej strony ba niowy klimat, z drugiej – posmak wyj tkowego 

luksusu. Przede wszystkim zatem: du e lustro. Proste lub kryszta-

owe, szlifowane na kraw dziach. Oprawione w zdobn  ram  albo 

wtopione w aran acj , pokrywaj ce ca cian . Poza tym szklane 

naczynia, pó ki i meble (np. stolik), ale tak e szlachetne falsyfika-

ty, jak s ynny fotel Philippe Starcka – Louis Ghost z przejrzystego 

pleksi.

Wreszcie szk o o enione ze wiat em – zwi zek najbardziej 

spektakularny: kryszta owe yrandole i kinkiety, szklane wiecz-

niki... W pa acowej azience blichtr jest w cenie.

Nietypowa dekoracja w centrum salonu k pielowego

– zamiast yrandola spektakularny natrysk. 

Brodzik Piatto o renicy 150 cm otacza zas ona

z tkaniny pokrytej teflonem. Materia szczelnie os ania miejsce

k pieli dzi ki umieszczonym na obrze ach magnesom
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Ostatnimi czasy postrzegamy azienk  nie 

tylko jako przestrze  o znaczeniu czysto 

funkcjonalnym. Przekraczamy granice, po-

szukujemy architektonicznej formy, nieba-

nalnych rozwi za , a przede wszystkim 

relaksu, intymno ci. Wystrój azienki od-

zwierciedla nasze potrzeby estetyczne i du-

chowe.  Jest lustrem duszy, zwierciad em

potrzeb. St d te  spotykam si  z ró nymi 

problemami, wymaganiami i oczekiwania-

mi klientów.  

   Najcz stszy problem dotyczy domów jed-

norodzinnych, gdzie cz sto w fazie projektu 

po macoszemu traktuje si  powierzchni   przeznaczon  na azien-

k . Zbyt ma a przestrze  zmusza do konieczno ci wyboru pomi dzy 

du  wann  a ma  wann  i prysznicem. Dla pe nego komfortu nie 

powinni my rezygnowa  z jednego na korzy  drugiego. Dlatego 

tak wa na jest wspó praca z architektem wn trz ju  na etapie pro-

jektowania  domu.

  Kolejny problem to brak miejsca na bidet, który na szcz cie w wia-

domo ci nie funkcjonuje ju  jako luksus. Tutaj na ratunek przycho-

dz  producenci proponuj c nowe rozwi zania misek ust powych 

z wbudowanym bidetem. 

azienka to tak e kolejny pokój, ale i  przestrze  intymna – to do-

skona e miejsce umo liwiaj ce kontakt domownikom, co w dzisiej-

szych zapracowanych czasach jest niezmiernie wa ne. Idealne roz-

wi zanie, dzi ki któremu dwie osoby mog  harmonijnie korzysta

ze wspólnej azienki, to zainstalowanie dwóch umywalek. 

   Wspó czesna azienka to cz sto du a otwarta przestrze , niejed-

nokrotnie s siaduj ca bezpo rednio z sypialni  i garderob , gdzie 

dla komfortu nale y rozgraniczy  dwie strefy: potrzeb podstawo-

wych – bidet, miska ust powa oraz  relaksu – wanna, prysznic, umy-

walka czy sauna.

MAGDALENA  TORECKA

ARCHITEKT WN TRZ
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