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Lekcja
angielskiej
elegancji

W samym centrum obszernego salonu ∏azienkowego znajduje si´ wolno stojàca wanna na lwich
∏apach, która w towarzystwie okaza∏ego lustra
oraz starego krzes∏a w klimacie Ludwika XVI,
tworzà klimat niepowtarzalnej elegancji.
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arch. Maciej Bo∏truczyk

Bezpretensjonalna elegancja to myÊl
przewodnia prezentowanego salonu ∏azienkowego. To tu spotykajà si´ perfekcyjnie dopracowane detale. Uwaga zwrócona na szczegó∏ nie zak∏óca jednak
prostoty, która w∏aÊnie tu znalaz∏a swój
dostojny wyraz. Tak jak przysta∏o
na „szlachetne” wn´trze.

– Co stanowi istot´
projektowania przestrzeni majàcej odzwierciedliç ducha angielskiego stylu?
Maciej Bo∏truczyk: Styl
angielski preferuje przestrzeƒ czasami mylnie
postrzeganà jako styl
z masà bibelotów. Owszem, zdarza si´ prze∏adowanie detalami, a to za sprawà kultury amerykaƒskiej, która po przej´ciu owego stylu zastosowa∏a
przesyt dodatkami, czym „zagraci∏a” przestrzeƒ.
Styl angielski to przede wszystkim otwartoÊç
i przestrzeƒ du˝ych ∏azienek. Majàc do dyspozycji mniejsze pomieszczenie, tak˝e mo˝emy uzyskaç po˝àdany efekt. Nale˝y pomyÊleç o stylizowanych meblach, ceramice w ró˝nym stopniu
zdobionej, unikajàc jednoczeÊnie prostej, nowoczesnej formy. Znaczenie majà tak˝e zdobienia
drewniane bàdê ceramiczne przy bateriach umywalkowych czy te˝ wannowych. Wszelkie dodatki, detale, elementy typu ramki, stare obrazy, czy
stary mebel wkomponowany pod umywalk´ to
pomys∏ architekta, czasami w∏aÊcicieli mieszkania,
zleceniodawcy. ¸azienka w stylu angielskim to
niezagracona ∏azienka, to pomieszczenie z akcentami mówiàcymi o konkretnym stylu, z charakterystycznym, mocno zdobionym elementem, jak
konkretne detale, czy te˝ stary mebel.
– W tym projekcie geometryczne, wr´cz kanciaste linie wyznaczone przez ramy lustra czy
meble, wspó∏grajà z mi´kkimi kszta∏tami wanny
czy futryny drzwi prowadzàcych z sypialni. Jakie
znaczenie ma ów kontrast w tym wn´trzu?
Zachowany kontrast jest grà przeciwieƒstw.
Chcàc zbiç owalnoÊç okien: zewn´trznego i wewn´trznego, posiadajàcych ∏uki, jak i ∏uk znajdujàcy si´ w futrynie drzwi oraz ∏uk wanny, zastosowaliÊmy kontrastowe kàty proste, które zbijajà
∏agodnoÊç przestrzeni ∏azienkowej. Kontrast stonowany i nieprzesadzony daje korzystny efekt.
– Motyw ram okiennych to dominujàcy element owego pomieszczenia. Dlaczego zdecy-
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dowa∏ si´ Pan na wykorzystanie tego motywu
i w jaki sposób ten motyw wp∏ywa na przestrzeƒ ∏azienkowà?
W ∏azience powsta∏a wyspa z dwiema umywalkami, zaÊ lustra znajdujàce si´ na tej wyspie
wkomponowane zosta∏y w ramy okienne. Jedna z ram okiennych znajduje si´ mi´dzy umywalkami. Tego typu rozwiàzanie pozwala w∏aÊcicielom na oglàdanie siebie z ka˝dej mo˝liwej
strony i na takim w∏aÊnie efekcie mi zale˝a∏o.
Lustra wkomponowane w ramy okienne w po∏àczeniu z trzema lampami, wiszàcymi nad wysepkà z umywalkami, a tak˝e w po∏àczeniu ze
Êwiat∏em naturalnym, tworzà fenomenalnà gr´
Êwiate∏. Ostre kàty tych ram Êwietnie kontrastujà
z ∏ukami dwóch okien.
– Skàd pomys∏ na niecodzienny monta˝
umywalek – wolno stojàca aran˝acja tego elementu wyposa˝enia ∏azienek to rozwiàzanie
bardzo niestandardowe?
Chcàc ukryç bidet i misk´ ust´powà uzyskaliÊmy intymny element pomieszczenia. Aby stworzyç ów efekt intymnoÊci, poczàtkowo chcieliÊmy zastosowaç parawan przesuwny, wówczas
jednak wchodzilibyÊmy w Êwiat∏o okna. Stàd
pomys∏ na mebel, w tym przypadku wysp´ ∏azienkowà, która jednoczeÊnie dzi´ki ramom
okiennym z lustrami zas∏oni∏a przestrzeƒ. Centralne miejsce w ∏azience zajmuje wolno stojàca
wanna. Dodatkowo, majàc do czynienia z poddaszem, ustawienie umywalek przy Êcianie jest
zadaniem utrudnionym. W zwiàzku z tym takie
rozwiàzanie pojawi∏o si´ samo.
– Charakterystyczne akcenty angielskiego
stylu cz´sto zarezerwowane sà wy∏àcznie dla
mi∏oÊników takich rozwiàzaƒ, jak na przyk∏ad
pojawiajàca si´ tapeta czy charakterystyczne
meble. Które z proponowanych rozwiàzaƒ
mo˝na zastosowaç podczas projektowania
bardziej uniwersalnych przestrzeni?
Uwielbiam ∏àczyç style, tote˝ zaprojektowanie
przestrzeni w stylu angielskim by∏o swoistym
wyzwaniem. To, które elementy zostanà wykorzystane do projektowania bardziej nowoczesnych przestrzeni zale˝y g∏ównie od odwagi
projektanta. Po pierwsze meble, na przyk∏ad
krzes∏o a la Ludwik XVI mo˝e idealnie wpisaç
si´ w ultranowoczesnà ∏azienk´. Poza tym lampy umieszczone nad umywalkami, przecierane
ze starego mosiàdzu, stylizowane na stare, mogà z powodzeniem zawisnàç w nowoczesnym
miejscu przeznaczonym do porannej toalety.
Wanna wolno stajàca, tu umieszczona na drewnianej pod∏odze, sprawdzi si´ równie dobrze
na szklanej, podÊwietlonej od do∏u powierzchni. Mowa wi´c o detalach, które przestrzeni ∏azienkowej mogà nadaç zaskakujàcy efekt.
ROZMAWIA¸A: MA¸GORZATA RADECKA
PROJEKT: ARCH. MACIEJ BO¸TRUCZYK
PROJEKT MB, WWW.PROJEKTMB.PL
ZDJ¢CIA: MONIKA FILIPIUK

40

∏azienka

Miejsce, w którym znajduje
si´ sedes i bidet stanowi najbardziej intymny element tego
pomieszczenia, znajdujàcy si´
za wyspà ∏azienkowà. Dominujàcy element framug okiennych Êwietnie wspó∏gra
z owalnymi kszta∏tami. Ów
kontrast dominuje w ca∏ym
salonie ∏azienkowym.

Niecodzienny pomys∏
na wysp´ z umywalkami
przykuwa uwag´ swojà
oryginalnoÊcià. Ciekawym
rozwiàzaniem wydaje si´
tu byç interesujàce ustawienie luster. Jedno z nich
dzieli umywalki umieszczone w rz´dzie, zaÊ ca∏oÊç, przesycona ostrymi
kàtami, tworzy efekt „kanciastej” surowoÊci.

projekt
Oprócz centralnie umieszczonej
wanny w salonie ∏azienkowym
znajduje si´ tak˝e wn´ka prysznicowa. Jej zewn´trzna Êciana,
prawie w ca∏oÊci oszklona,
pozwala na dop∏yw Êwiat∏a
naturalnego.

WYPOSA˚ENIE I MATERIA¸Y:
wanna – „Retro”, prod. Piramida
umywalki – „Renova Plan”, prod. Keramag
sedes i bidet – prod. Roca
stela˝e podtynkowe (w.c. i bidet) – prod. TECE
mozaika – kamieƒ naturalny Trawertyn Z∏oty
bateria w kabinie – prod. Tres
meble – wykonane na zamówienie wed∏ug
projektu, krzes∏o kupione na Allegro

Do ∏azienki mo˝na dotrzeç tylko przez sypialni´. Oba
pomieszczenia zachowujà wysublimowanà prostot´
stylu. Oba tworzà te˝ subtelny klimat intymnoÊci.
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