ŁAZiENKA jak nowa

ROZPOCZYNAMY REMONT
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W tym roku planuję remont
łazienki, od czego rozpocząć w
pierwszej kolejności, wybrać
płytki, czy wpierw ustalić projekt? – pytanie przesłała pani
Krystyna z Kisielina
Stworzenie funkcjonalnej łazienki nie jest zadaniem łatwym,
jest to miejsce gdzie musimy
uwzględnić wiele różnorodnych
elementów, zarówno budowlanych jak i instalacyjnych, zachowując przy tym jej ładny wystrój.
Pamiętajmy, że łazienka jest integralną częścią naszego mieszkania, dlatego powinna mieć
własny charakter, ale zgodny z
trendem jaki zastosowaliśmy w

całym mieszkaniu. Zawsze zalecam rozpoczęcie remontu łazienki
od
przygotowania
projektu i trzymania się pewnego schematu postępowania.
Po pierwsze należy dokładnie
zmierzyć pomieszczenie i określić co chcemy w nim umieścić.
Powinniśmy wiedzieć co musi się
znaleźć wewnątrz łazienki. Czy
będzie to
umywalka, sedes,
wanna, kabina prysznicowa, czy
również pralka, grzejnik łazienkowy, szafki czy podgrzewacz
wody. Na tej podstawie tworzymy rzut pomieszczenia i ustalamy ustawienie poszczególnych
elementów. Kolejnym etapem jest
określenie stylu pomieszczenia.
Musimy ustalić czy będzie to wystrój tradycyjny czy raczej nowoczesny.
Teraz
dokonujemy
wyboru kolorystyki wnętrza. Pamiętajmy, że łazienka powinna
być nastrojowa, by podczas kąpieli naprawdę można było wy-
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począć. Dopiero teraz przychodzi
czas na wybór płytek. Czyli ustalamy kolor, format, fakturę powierzchni jak i również cenę.
Jeżeli korzystamy ze studia
projektowego na tym etapie
otrzymamy wizualizację projektu z wykorzystaniem programu komputerowego, który
pozwala wstępnie zobaczyć
naszą łazienkę. Oczywiście na
tym etapie możliwe są jeszcze do
naniesienia wszelkie poprawki,
by nasza łazienka stała się ładnym, przytulnym i komfortowym
wnętrzem.

Jak optycznie powiększyć
małą łazienkę?
• Zamontujmy lustra. Lepiej
jedno duże, nawet na całą
wysokość i szerokość ściany
niż kilka małych.
• Stosujmy nowości jak np.
sprzęty narożne. Oszczędzają
sporo miejsca, wyglądają ciekawie i umożliwiają funkcjonalną aranżację.
• Kupmy duże płytki, gdyż
duże powierzchnie odbijające
światło i optycznie powiększą
małą przestrzeń łazienki.
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