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Duża łazienka z wanną wolnostojącą
Komfort posiadania dużej łazienki to ogromna wygoda, zarówno pod
kątem codziennego użytkowania, jak i pomysłu na wystrój. Duży metraż
pozwala na pewną swobodę aranżacyjną, bez kompromisów, dając
możliwość wyposażenia według własnych potrzeb. Jak urządzić dużą
łazienkę z wanną wolnostojącą? Jak zaaranżować w niej kabinę
prysznicową i pozostałe elementy wyposażenia? Podpowiadamy.
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łazienka na plus, nowoczesna łazienka

Mając do dyspozycji sporą przestrzeń, warto poświęcić czas i atencję przygotowaniu projektu wymarzonego wnętrza.
Nowoczesne duże łazienki to pokoje kąpielowe, które są nie tylko miejscem codziennej pielęgnacji ciała, ale też strefą relaksu i
odprężenia. To domowa strefa SPA, która po długim ciężkim dniu pozwala na wytchnienie i odpoczynek, zarówno dla ciała, jak
i dla ducha. Warto dokładnie zaplanować projekt dużej łazienki z wanną i dokładnie przemyśleć każdy szczegół wyposażenia.
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Pamiętajmy, że łazienka jest swoistym przedłużeniem aranżacji w całym domu i mieszkaniu. Powinna wyraźnie nawiązywać do
stylistyki innych pomieszczeń. Dlatego zastanawiając się, jaki styl wybrać do dużej łazienki, szukajmy najpierw inspiracji
opartych na elementach wyposażenia z pozostałej części domu.

Łazienka z wanną wolnostojącą – komfort w domowym zaciszu
Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, gdy myślimy o łazience ze znacznym metrażem, to wanna – duża, wygodna,
pozwalająca na wzięcie relaksującej gorącej kąpieli. Ostatnio dużą popularnością cieszą się wanny wolnostojące, ale te w
nowoczesnym wydaniu, o prostej bryle i subtelnym wykończeniu.

Duża wolnostojąca wanna jest najczęściej osią projektu całej łazienki. I to wokół niej buduje się strefy funkcjonalne całego
pomieszczenia, ich układ i wykończenie. Pamiętajmy jednak, by i na dużym metrażu zachować umiar. Łatwo tu o
przeładowanie wizualne, nie tylko sprzętami, ale też nadmiarem elementów dekoracyjnych. Zbyt wiele angażujących wzrok
wzorów, przedmiotów i faktur, tym większe ryzyko zbudowania wrażenia przytłoczenia.

Łazienka z wanną i prysznicem
Dysponując dużą przestrzenią z łatwością zmieścimy zarówno dużą wannę, jak i przestronną kabinę prysznicową. W
nowoczesnych aranżacjach zdecydowanie stawiamy na otwartą przestrzeń, unikając fizycznych podziałów na strefy
funkcjonalne z wykorzystaniem dostawianych ścianek. Króluje otwarty układ, płynny podział na strefy i funkcjonalna prostota.
Duże łazienki zwykle mają dostęp do naturalnego światła, a niezasłonięte okno wypełnia nim wnętrze. By zachować intymność
w łazience, wiesza się jedynie dyskretne zasłony lub rolety.

W nowoczesnych aranżacjach dużych łazienek z wanną i prysznicem pojawiają się modne już od kilku sezonów kabiny walk-in.
To otwarte natryski, bez drzwi prysznicowych, oddzielone jedynie symbolicznie od reszty pomieszczenia pojedynczymi
ściankami lub przegrodami prysznicowymi. Kąpiel w przestronnym natrysku walk-in o szerokości nawet 180 cm pod ciepłym
strumieniem wody z dużego talerza deszczownicy to niesamowita przyjemność.

Dużą popularnością w łazienkach o większym metrażu (szczególnie tych na poddaszu) cieszą się też kabiny narożne bez
brodzików, a jedynie z odpływem liniowym w posadzce. Duże niepodzielone tafle ścianek powodują, że kabina optycznie staje
się niemal niewidoczna we wnętrzu. Jeśli dodatkowo okładziny ścian i posadzki wewnątrz natrysku będą takie same jak na
zewnątrz, wówczas uzyskamy niesamowity efekt wizualny - kabina niemal „zniknie”. Ścianka prysznicowa stanie się jedynie
fizyczną barierą przed rozlewaniem wody.

Aranżacja łazienki w wanną na poddaszu
W domach wolnostojących łazienki często lokalizuje się na piętrze. A to oznacza skosy. Ma to swoje wady i zalety. Bo z jednej
strony kabinę prysznicową należy postawić w części pomieszczenia, gdzie jest pełnowymiarowa wysokość. A z drugiej – okna
dachowe wpuszczają zazwyczaj dużo naturalnego światła, jednocześnie pozwalając zachować intymność we wnętrzu. Jeśli
dodatkowo postawimy wannę pod skosem, mamy bezcenną szansę na oglądanie gwiazd podczas odprężającej kąpieli w
pianie.

Specjaliści od wystroju wnętrz zalecają, aby pod skosami wstawić wannę (jeśli tylko układ pozwala na swobodne wchodzenie i
wychodzenie z niej) lub wygospodarować miejsce do przechowywania i prania (zabudowane meble lub pralka i/lub suszarka
schowane za frontami). Z kolei po stronie z pełną wysokością lokalizuje się kabinę prysznicową, całą strefę umywalkową i
strefę WC.

Nowoczesna łazienka z wanną wolnostojącą – jakie dodatkowe
wyposażenie?
Wanna, kabina prysznicowa i podwójna strefa umywalkowa – to absolutne minimum wyposażenia każdej dużej łazienki. Co
jeszcze? Coraz popularniejsza staje się opcja montażu bidetów obok misek WC. Pozwalają one na utrzymanie wysokiej higieny
osobistej. Choć u nas nie należą do standardowego wyposażenia łazienki, to coraz więcej projektów nowo urządzanych wnętrz
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obejmuje też bidety.

Kącik do wypoczynku lub toaletka także coraz częściej pojawiają się w domowych łazienkach. Zmienia się podejście co do
funkcjonalności łazienki. To już nie tylko pomieszczenie przeznaczone do codziennych zabiegów higienicznych, to strefa
relaksu, wypoczynku i dbałości o ciało. Pozwala na stworzenie namiastki strefy SPA w domowym zaciszu.

Jakie meble do łazienki z wanną?
Jak w każdej łazience, w pomieszczeniu powinno się znaleźć się miejsce do przechowywania kosmetyków, drobnego sprzętu,
akcesoriów higienicznych i środków czystości. Dodatkowo w dużych łazienkach możemy zorganizować strefę wypoczynku lub
wstawiając toaletkę – komfortowe miejsce na zrobienie makijażu.

Planowanie miejsca do przechowywania w dużej łazience wymaga dobrego przemyślenia. Duża przestrzeń nieco ze sobą
ryzyko, że najbardziej potrzebne przedmioty będą miały swoje miejsce stosunkowo daleko od siebie. A przecież jedną z
najważniejszych zasad urządzania każdego wnętrza jest jego ergonomia i wygoda w codziennym użytkowaniu.

Aby podczas codziennej pielęgnacji mieć wszystko pod ręką, warto zaplanować montaż umywalki z szafką. W dużych
łazienkach mamy ten komfort, że można zaplanować dwustanowiskową strefę umywalkową, co pozwala na rozładowanie
porannych i wieczornych „korków”, gdy z łazienki chce korzystać jednocześnie kilka osób. Pojemne szafki i szuflady
podumywalkowe to idealne miejsce do przechowywania przedmiotów i kosmetyków, które potrzebujemy mieć zawsze pod
ręką.

Regały, słupki, półsłupki, szafki – w ofercie producentów wyposażenia są całe kolekcje produktowe, które pozwalają stworzyć
spójny stylistycznie zestaw mebli łazienkowych. Alternatywą jest dedykowana zabudowa robiona na zamówienie, którą
dokładnie dostosowuje się do możliwości wnętrza i potrzeb domowników.

Projekty łazienek z wanną – inspiracje
Duża przestrzeń to duże możliwości. Jaki pomysł na łazienkę z wanną najlepiej się sprawdzi? Jak dobrać wyposażenie, by
stworzyć wnętrze modne, harmonijne i komfortowe, ale nie przytłoczyć nadmiarem zdobień, wzorów i faktur. Aby zbudować
aranżację opartą na wyrafinowanej prostocie, warto wybrać jeden element przewodni i na nim oprzeć cały koncept.

Mniej znaczy więcej – to naczelna zasada minimalistów, którą warto wykorzystać do budowania projektu dużej łazienki. Jeden
kolor, ale zwracający uwagę różnorodnością faktur i bogactwem odcieni. Modne odcienie szarości lub beżu, dopełnione
pojedynczymi złotymi lub czarnymi dodatkami, z białą ceramiką stworzą wnętrze eleganckie, ale nie przesadzone. Dodatek
drewna i zielonych roślin ociepli wnętrze, a ciepłe punktowe oświetlenie wprowadzi klimat odprężenia i przytulności.

Spokojna bazowa kolorystyka to motyw przewodni większości nowoczesnych aranżacji dużych łazienek. Otwarta przestrzeń,
wyeksponowane okno, duże lustro łazienkowe rozświetlające wnętrze i designerskie dodatki to znaki rozpoznawcze
najciekawszych projektów wnętrz.

Jeśli wzory, to zdecydowanie warto postawić na marokańską stylistykę lub popularne heksagony. Jednak by nie przytłoczyć
wnętrza, na wzorzyste elementy lepiej przeznaczyć jedną ścianę lub zastosować je punktowo, np. na obudowie wanny, koło
lustra w strefie umywalkowej.

Ciekawym pomysłem jest zbudowanie aranżacji na zasadzie silnego kontrastu, np. czerni i bieli. Jasna baza uzupełniona o
czarne dodatki pozwoli uwypuklić ich największe atuty dekoracyjne. Odwrotnie, jasne wyposażenie na tle ciemnych ścian i
posadzki podkreślą wyjątkowość np. białej pięknie wykonanej wanny wolnostojącej lub jasnych designerskich mebli.
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Wanna wolnostojąca – akcesoria
Do dużych łazienek częstym wyborem są wanny wolnostojące. Najczęściej wybierane modele to te cechujące się prostotą i
elegancją, proste bryły z subtelnym wykończeniem. Często spotyka się także wanny wolnostojące nawiązujące do stylu
glamour i vintage, z wyeksponowaną całą misą, na ozdobnych, bogato rzeźbionych nóżkach.

Decydując się na model wolnostojący, należy już na etapie prac budowlanych przygotować się do ich montażu. Wymagają
bowiem odpowiedniego doprowadzania ujść instalacji wodno-odpływowej. Modele stojące bezpośrednio na posadzce
wymagają, by zamontować w nich specjalne syfony do wanien, ukryte całkowicie w bryle sanitariatu.

Misę wolnostojącej wanny możemy albo postawić w centralnej części (odsuniętą od ściany) albo przy jednej ze ścian.
Lokalizacja jest ważna pod kątem przygotowania instalacji pod baterie wannowe. W łatwiejszej wersji, gdy wanna stoi przy
jednej ze ścian, baterię montuje się na niej nieco nad sanitariatem. Trudniej jest doprowadzić ujścia wodne pod posadzką do
centralnej części łazienki. Taki układ należy uwzględnić już w momencie projektowania wnętrza i wykonać na jednym z
pierwszych etapów prac budowlanych.

page 5 / 6

Dom.pl | Duża łazienka z wanną wolnostojącą
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - redakcja@dom.pl
https://www.dom.pl/duza-lazienka-z-wanna-wolnostojaca.html

jak wybrać najlepszą wannę wolnostojącą
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