Dom.pl | Jak zaaranżować małą łazienkę z prysznicem i pralką, aby była ona funkcjonaln
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - redakcja@dom.pl
https://www.dom.pl/jak-zaaranzowac-mala-lazienke-z-prysznicem-i-pralka-aby-byla-ona-funkcjonaln
a.html

Jak zaaranżować małą łazienkę z prysznicem i pralką, aby była
ona funkcjonalna?
Mała łazienka to nie lada wyzwanie dla projektantów i
właścicieli niewielkich mieszkań, którym zależy, aby stała się
ona miejscem wygodnym, estetycznym i nowoczesnym, a także,
aby spełniała wszystkie potrzebne funkcje. Podpowiadamy jakie
rozwiązania zastosować i jaki sprzęt wybrać, żeby urządzić
łazienkę o niewielkich rozmiarach w sposób optymalny i
funkcjonalny.
Jak urządzić małą łazienkę?

Podczas urządzania małej łazienki ważny jest przemyślany plan wykorzystania każdego centymetra powierzchni i
pomysłowość rozwiązań. Ważne są takie elementy jak odpowiedni dobór materiałów i ich kolorystyka. W małej łazience
najlepiej sprawdzą się kolory jasne: biały, beżowy, czy piaskowy. Architekci zalecają także dla małych powierzchni ułożenie
płytek w takim samym kolorze zarówno na ścianach, jak i na podłodze, dzięki czemu pomieszczenie powiększy się optycznie.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie prysznica zamiast wanny – zyskamy tym samym przestrzeń, która pozwoli
nam dodatkowo zmieścić pralkę czy pralko-suszarkę. Wybierając wyposażenie łazienki warto postawić na elementy wiszące.
Podwieszana ceramika dodaje lekkości, nie zabiera cennego miejsca, a co ważne, ułatwia utrzymanie pomieszczenia w
czystości. Taki montaż ma dodatkową zaletę – pozwala ukryć w zabudowie instalację wodno-kanalizacyjną, co zdecydowanie
poprawia estetykę łazienki. Dużą popularnością cieszą się również umywalki nablatowe, które nie tylko świetnie się
prezentują, ale dają dodatkowe miejsce do przechowywania kosmetyków i akcesoriów łazienkowych w szafce umieszczonej
pod blatem. Dzięki takiemu rozwiązaniu przestrzeń łazienki staje się bardziej uporządkowana i funkcjonalna. Efekt optycznego
powiększenia łazienki uzyskamy poprzez zamontowanie w łazience dużego lustra bez ramy. Finalnego stylu łazience nadadzą
modne dodatki i dopasowane do wnętrza akcesoria i tekstylia. Piękna mydelniczka, kubeczek na szczoteczki do zębów,
komplet miękkich ręczników czy pachnące świece sprawią, że nawet mała łazienka będzie komfortowa i przytulna.

Pralko-suszarka – idealne rozwiązanie do małej łazienki

Suszenie prania w niewielkich mieszkaniach jest często bardzo uciążliwe. Idealnym i wygodnym rozwiązaniem zastępującym
tradycyjne suszenie na rozkładanych suszarkach jest zakup pralko- suszarki, która nie tylko wypierze naszą odzież, ale także
ją wysuszy. To urządzenie 2 w 1 świetnie sprawdzi się w małych łazienkach, zajmując tyle samo miejsca co sama pralka, a
spełniając jednocześnie dwie bardzo przydatne nam funkcje. Wybór pralko-suszarki nie jest jednak prosty, bona rynku
dostępna jest szeroka oferta tych urządzeń. Warto zatem zastanowić się jakie mamy wymagania co do potrzebnych nam
funkcji i wyglądu naszej pralko-suszarki. Kilka podpowiedzi znajdziemy w poniższej prezentacji pralko-suszarki SmartPro CSOW
4855TB\1-S firmy Candy.

Urządzenie to posiada elegancki i nowoczesny design, który świetnie zaprezentuje się w każdej łazience. Czytelny wyświetlacz
oraz możliwość zdalnego uruchamiania urządzenia z dowolnego miejsca, dzięki naszemu smartfonowi i aplikacji simply-Fi
sprawiają, że korzystanie z pralko-suszarki jest bardzo łatwe i wygodne. Pralko-suszarka Candy SmartPro CSOW 4855TB\1-S
posiada 16 programów prania, w tym dziewięć szybkich, które dają świetne efekty i oszczędzają nasz czas. Bardzo przydatną
funkcją pralko-suszarki Candy jest funkcja pary Easy-Iron, która nawet w 80% zmniejsza zagniecenia powstałe w wyniku
prania. Dzięki temu wyprana odzież nie wymaga długiego i pracochłonnego prasowania. W urządzeniu można również bez
obaw prać i suszyć nawet najbardziej delikatne tkaniny, nie martwiąc się o ich uszkodzenie. Ochronę odzieży z wełny
potwierdza Certyfikat Woolmark, który gwarantuje idealne parametry temperatury prania i suszenia, nie powodujące zmiany
rozmiaru ubrań, czy ich mechacenia.

Więcej przestrzeni w łazience – umieść pralkę pod blatem
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A co z naprawdę bardzo małymi łazienkami? Czy jest nadzieja na zmieszczenie w nich pralki? Funkcjonalnym i estetycznym
rozwiązaniem może być wybór najmniejszej dostępnej na rynku pralki i umieszczenie jej pod umywalką. Świetnym wyborem
jest ładowana od przodu pralka Candy AQUA 1142D1/2-S, której niestandardowe wymiary to: 51 cm (szerokość), 44 cm
(głębokość) i 69 cm (wysokość). Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, wyróżnia się ona stosunkowo dużym załadunkiem –
4kg, co z pewnością wystarczy do codziennego prania singlom czy parom. Candy AQUA 1142D1/2-S zapewnia jednocześnie
funkcje i efekty prania takie same jak standardowe pralki. Niewątpliwą zaletą i wyróżnikiem tej pralki są krótkie programy
prania oraz funkcja automatyki wagowej pozwalająca dostosować ilość wody do wielkości załadunku prania. Co ciekawe,
Candy AQUA została wyposażona w drzwi otwierane od lewej do prawej – rozwiązanie to pozwoli ustawić pralkę nie tylko w
łazienkach małych, ale nawet w tych najbardziej niestandardowych. Pralko–suszarka Candy SmartPro CSOW 4855TB\1-S i
pralka Candy AQUA 1142D1/2-S dostępne są w sprzedaży w sklepach Media Expert i RTV EURO AGD.
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O Candy Group:

Candy Group jest jedną z wiodących firm w Europie na rynku małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego zarówno
wolnostojących jak i wbudowanych. Asortyment marki wyróżnia się wysoką wydajnością i jest przyjazny środowisku. Produkty
Grupy Candy są sprzedawane za pośrednictwem dwóch międzynarodowych marek, Candy i Hoover, oraz za pośrednictwem
krajowych marek, takich jak Rosières (Francja) i Jinling (Chiny) o zróżnicowanych rynkach i grupach docelowych. Grupa Candy,
zatrudniająca około 5 000 pracowników, posiada siedem zakładów produkcyjnych w Europie, Turcji i Chinach oraz 45 filii na
całym świecie. Siedziba główna Grupy, centrum projektowe, ośrodek centralny oraz dział badań i rozwoju znajdują się w
Brugherio (MB) we Włoszech.

Candy Group
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