
Trendy we
wnętrzach

Podręczny zbiór inspiracji oraz 
porad w urządzaniu wnętrz.
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 Z ogromną przyjemnością odda-
jemy w Wasze ręce nowo powstały, 
jeszcze ciepły poradnik pełen wnę-
trzarskich inspiracji.

	 Ten	wyjątkowy	oraz	całkowicie	dar-
mowy	 poradnik	 został	 przygotowany

z	 myślą	 o	 tych,	 którzy	 interesują	
się	 nowoczesnymi	 i	 oryginalnymi	 roz-
wiązaniami	architektonicznymi	oraz	szu-
kają	 sposobów	 na	 stworzenie	 wyróż-
niającej	się	przestrzeni	domowej.	Jeśli	
jesteś	 w	 trakcie	 tworzenia	 projektu	
aranżacji,	urządzasz	nowe	mieszkanie	
czy	może	 planujesz	 remont	 lub	meta-
morfozę	swojego	wnętrza	–	na	pewno	
znajdziesz	 tutaj	 coś	 dla	 siebie.	 Nawet	
jeśli	 nieśmiałe	 plany	 stworzenia	 apar-
tamentu	marzeń	 dopiero	 pojawiają	 się

Drodzy klienci!
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w	 Twojej	 głowie,	 a	 na	 realizację	 tych	
pragnień	 musisz	 jeszcze	 poczekać,	
możesz	śmiało	sięgnąć	po	nasz	porad-
nik!	Zawarte	w	nim	praktyczne	porady	
i	wskazówki	dotyczą	rozwiązań	uniwer-
salnych	 i	ponadczasowych,	do	których
możesz	 wrócić	 w	 odpowiednim	 dla
Ciebie	momencie.

Po	przeczytaniu	poradnika:
• stworzysz	 projekt	 wnętrza	 idealnie	
dopasowanego	 do	 Twoich	 indywidual-
nych	wymagań,	
• urządzisz	 przestrzeń,	 która	 będzie	
odporna	 na	 upływ	 czasu	 –	 zawsze	
świeża	i	aktualna,
• poszerzysz	swoją	wiedzę	o	popular-
nych	 na	 całym	 świecie,	 najnowszych	
trendach	wnętrzarskich,
• poznasz	pomysłowe	triki,	które	nada-
dzą	 Twojej	 przestrzeni	 wyjątkowego	
charakteru.

· · ·
	 Mając	 na	 uwadze	 czytelność	 tre-
ści	 i	 waszą	 wygodę,	 podzieliliśmy	
katalog	 na	 rozdziały,	 z	 których	 każdy	
dotyczył	 będzie	 konkretnego	 pomiesz-
czenia	–	salonu,	kuchni	oraz	łazienki	–	
a	także	sposobów	na	jego	aranżację.	

	 Co	więcej,	na	końcu	każdego	roz-
działu	czeka	na	Was	INSPIRACJA,	czyli	
propozycja	 gotowego	 wnętrzarskiego	
rozwiązania,	natomiast	CIEKAWOSTKI	
odkryją	 przed	 wami	 interesujące	 fakty	

ze	 świata	 architektury.	 Zapraszamy	
Was	 do	 podróży	 przez	 najciekawsze	
jego	zakątki!

	 Mamy	 nadzieję,	 że	 ten	 poradnik	
nie	 tylko	 pomoże	Wam	przy	 podejmo-
waniu	 ważnych	 aranżacyjnych	 decy-
zji,	 ale	 też	 zmieni	 Wasze	 myślenie	
w	 kwestii	 nowoczesnej	 architektury.	
Jeśli	do	tej	pory	myśleliście,	że	aranża-
cja	marzeń	znajduje	się	poza	Waszym	
zasięgiem,	 a	 w	 małych	 pomieszcze-
niach	nie	da	się	osiągnąć	luksusowego	
efektu	–	pokażemy	Wam,	że	jest	zupeł-
nie	inaczej!	Wszystko	zależy	wyłącznie	
od	Waszej	wyobraźni	i	kreatywności.
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 Naszą wędrówkę po trendach
tego sezonu rozpoczynamy od sa-
lonu, który niewątpliwie jest jednym
z najważniejszych pomieszczeń do-
mowych. To w nim zbierają się człon-
kowie całej rodziny oraz zaproszeni 
goście, aby wspólnie spędzić czas. 

SALON

	 Salon	 stanowi	 więc	 serce	 całego	
domu	–	jest	strefą	odpoczynku	i	równo-
cześnie	miejscem	 rozrywki	 oraz	 towa-
rzyskich	spotkań.	Poprawnie	urządzony
pokój	 dzienny	 powinien	 więc	 umie-
jętnie	 łączyć	 ze	 sobą	 te	 dwie	 funk-
cje.	 Niezależnie	 od	 tego,	 czy	 chcemy	
umilić	 sobie	 czas	 samotnie,	 z	 książką	
lub	przed	ekranem	telewizora,	czy	może
w	 gronie	 przyjaciół	 na	 rozmowach	
i	zabawach	–		zawsze	powinniśmy	czuć	
się	w	nim	swobodnie	i	komfortowo.	
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	 Salon	 musi	 być	 praktyczny,	 funk-
cjonalny,	 a	 także	 atrakcyjny	wizualnie.	
Jest	 to	 najbardziej	 reprezentacyjna	
część	 naszego	 mieszkania	 oraz	 jego	
swoista	 wizytówka.	 Zazwyczaj	 to	 wła-
śnie	 salon	 jest	 przestrzenią,	 na	 której	
skupiają	się	pierwsze	spojrzenia	odwie-
dzających	 nas	 gości,	 co	 pozwala	 im	
na	 stworzenie	 ogólnego	 wyobrażenia	
o	reszcie	naszego	wnętrza.	Warto	więc	
zadbać	o	to,	aby	pokój	dzienny	był	przy-
jemny	dla	oka,	a	każdy	element	wypo-
sażenia	pasował	do	całości	aranżacji.	

· · ·
	 Podkreśl	 strefę	 relaksu	 w	 swoim	
salonie.	 W	 najważniejszym	 miejscu	
postaw	dużą	kanapę	lub	narożnik	oraz	
wygodne	fotele,	pomiędzy	nimi	umieść	
stolik	na	kawę,	a	naprzeciwko	zainstaluj	
telewizor.	Weź	pod	uwagę	swoje	 indy-
widualne	 preferencje,	 ilość	 domowni-
ków	oraz	sposób,	w	jaki	 lubią	oni	spę-
dzać	czas.	

	 Ciekawym	 rozwiązaniem,	 które	
pozwoli	na	uzyskanie	atrakcyjnej	aran-
żacji,	 jest	 wyróżnienie	 jednej	 ze	 ścian	
oryginalnym	 wykonaniem	 –	 tapetą,	
tynkiem,	 płytami	 lub	 po	 prostu	 inte-
resującym	 kolorem.	 Potraktuj	 w	 ten	
sposób	ściankę,	na	której	znajduje	się	
telewizor	 –	 to	 właśnie	 tam	 najczęściej
kierują	 się	 nasze	 spojrzenia.	 Aby	
zachować	 spójność,	 dobierz	 do	 reszty	
aranżacji	 dodatki	 o	 tej	 samej	 barwie

co	wyróżniona	płaszczyzna	–	poduszki,	
wazony	 na	 kwiaty	 czy	 dekoracyjne	
lampy.	

	 W	najnowszych	architektonicznych	
trendach	króluje	styl	EKO	–	postaw	więc	
na	naturalne	elementy	wysokiej	jakości.	
Zainspiruj	się	aranżacjami	wykorzystu-
jącymi	drewno,	beton,	cegłę	czy	kamień	
i	rozwiń	swój	pomysł	zależnie	od	wybra-
nej	przez	Ciebie	konwencji.	

	 Nie	zapomnij	o	akcesoriach,	które	
nadadzą	całej	aranżacji	indywidualnego	
charakteru	 –	 półki	 na	 ulubione	 książki	
lub	 pamiątki,	 a	 na	 ścianach	 obrazy	
lub	 zdjęcia.	 Pomyśl,	 co	 powinno	 znaj-
dować	 się	 w	 salonie,	 abyś	 naprawdę	
poczuł_a	się	 tu	 jak	w	domu.	Zachowaj	
umiar	 i	 kieruj	 się	 zasadami	 harmonii	
oraz	 równowagi,	 aby	 nie	 przeładować	
wnętrza	 i	 nie	 wprowadzić	 niepotrzeb-
nego	 chaosu.	 Postaraj	 się	 zachować	
miejsce	 na	 swobodne	 poruszanie	 się	
po	pokoju.
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LAMELE DEKORACYJNE HAUSDER

 Nie trzeba nikomu tłumaczyć, 
że drewno wraca na salony – każdy, 
kto interesuje się współczesnymi 
trendami wie, że ten wyjątkowy mate-
riał jest teraz niezwykle popularny. 

	 Nie	tylko	ociepla	wnętrze,	ale	rów-
nież	roztacza	wokół	siebie	specyficzny	

domowy	klimat,	nadając	aranżacji	przy-
tulności	 i	 podkreślając	 komfortowość	
wnętrza.	 Jednym	 z	 ciekawszych	 roz-
wiązań,	 które	 pomogą	 nam	 w	 osią-
gnięciu	takiego	efektu,	są	panele	drew-
niane,	 znane	 również	 jako	 lamelki.	
Mogą	 być	 one	 wykorzystane	 na	 ścia-
nach	 i	 na	 sufitach,	 jednak	 najczęściej	

Lamele dekoracyjne
Hausder™
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możesz	 zamontować	 na	 całą	 ścianę	
lub	na	 jej	 fragmencie.	Świetnie	spraw-
dzą	się	nie	tylko	w	salonie,	ale	również	
w	 kuchni	 (szczególnie	 w	 połączeniu	
z	 meblami	 o	 drewnianych	 wykończe-
niach),	w	sypialni	(np.	nad	wezgłowiem	
łóżka)	 lub	 w	 korytarzu,	 jako	 naturalny	
pas	 ozdobny	 sięgający	 do	 połowy	
ściany.	

	 Pamiętaj	również,	aby	nie	łączyć	ze	
sobą	zbyt	wielu	odcieni	drewna	i	dobie-
rać	elementy	dekoracyjne	tak,	żeby	ra-
zem	 z	 lamelkami	 stworzyły	 spójną	
i	 atrakcyjną	 kompozycję,	 np.	 nad	 pa-
nelami	zainstalowanymi	do	połowy	ścia-
ny	możesz	zawiesić	obrazy	w	ramkach
o	podobnej	strukturze.	

	 Panele	Hausder™	są	również	nie-
zwykle	trwałe	i	odporne	na	uszkodzenia,	
dlatego	 bezproblemowo	 będą	 służyć	
przez	wiele	lat	eksploatacji,	zachowując	
przez	 ten	 czas	 najbardziej	 pożądane	
cechy	naturalne.

występują	w	postaci	pionowych	żaluzji.	
Zależnie	od	indywidualnych	preferencji	
klienta	 mogą	 być	 zamawiane	 oddziel-
nie	 lub	 jako	 całość	 połączona	 od	 tyłu	
ścianką	 w	 kolorze	 lamelków,	 w	 czerni	
lub	bieli.	Same	panele	natomiast	wystę-
pują	w	ośmiu	atrakcyjnych	i	naturalnych	
odcieniach.	

	 Szeroka	 gama	 kolorystyczna,	 się-
gająca	 od	 jasnego	 dębu	 po	 ciemny	
orzech,	 pozwala	 na	 precyzyjne	 dopa-
sowanie	 lamelek	 do	 aranżacji.	 Panele	
są	projektowane	i	tworzone	od	podstaw	
na	wymiar,	a	wygląd	finalnego	produktu	
szczegółowo	 ustalany	 jest	 jeszcze	
przed	rozpoczęciem	realizacji,	zgodnie	
ze	 spersonalizowanymi	 wymaganiami	
klienta.	 Wyjątkową	 cechą	 paneli	 jest	
ich	 uniwersalność	 i	 umiejętność	 wpa-
sowania	się	w	każdą	aranżację	nieza-
leżnie	od	jej	stylu,	przy	równoczesnym	
podkreślaniu	jej	najmocniejszych	stron.	
Sprawdzą	 się	 równie	 dobrze	 we	 wnę-
trzach	 nowoczesnych,	 jak	 i	 w	 aranża-
cjach	 bardziej	 klasycznych,	 a	 także	
industrialnych,	skandynawskich	i	retro.	

· · ·
	 Wybierając	drewniane	panele,	pa-
miętaj	o	prostej	zasadzie	–	jasne	powięk-
sza,	 a	 ciemne	 pomniejsza.	 Zastanów	
się	 też,	 czy	 chcesz,	 żeby	 panele	 peł-
niły	pierwsze	skrzypce	w	aranżacji	czy	
może	tylko	stanowiły	jej	subtelne	dopeł-
nienie.	Lekkie	i	łatwe	w	montażu	lamelki	
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PŁYTY Z BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO

 Beton architektoniczny ciągle 
cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią na całym świecie, od wielu lat 
stanowiąc gorący trend aranżacyjny. 

	 Jego	 wyjątkowość	 bardziej	 doce-
niana	jest	w	krajach	zachodnich,	gdzie	
betonowe	 aranżacje	 spotkać	 można	
w	 wielu	 wnętrzach	 –	 tak	 prywatnych,	
jak	 i	 publicznych.	 Na	 naszym	 rodzi-
mym	rynku	wciąż	możemy	spotkać	się	
z	 opinią,	 że	 beton	 wydaje	 się	 zimny,	
smutny	 i	 nieprzyjazny.	 Rosnąca	 świa-
domość	 architektoniczna	wzmaga	 jed-
nak	zainteresowanie	betonem	i	odsuwa	
na	 bok	 wszystkie	 sceptyczne	 skoja-
rzenia.	 Wystarczy	 spojrzeć	 na	 zdję-
cia	 wnętrz	 wykorzystujących	 płyty	
z	 betonu	 architektonicznego,	 aby	 zro-
zumieć,	 że	 potrafi	 on	 ocieplić	 aranża-
cję,	 tworząc	 w	 pomieszczeniu	 wyjąt-
kową	atmosferę.	

	 Beton	 wykorzystywany	 jest	 nie	
tylko	w	loftach	–	powoli	staje	się	on	stan-
dardowym	rozwiązaniem	wnętrzarskim,	
coraz	 częściej	 zdobiąc	 nowoczesne	
salony	i	kuchnie,	a	także	inne	pomiesz-
czenia	 domowe,	 elewacje,	 schody,	
kominki,	 podłogi,	 tarasy	 i	 ogrodzenia.	
Ten	wyjątkowo	pożądany	i	poszukiwany	
materiał	 sprawdza	 się	w	 każdym	stylu	
i	w	każdym	wydaniu,	a	gdy	zastanowimy	

się	nad	faktem,	że	wykorzystywany	jest	
on	 już	od	początków	XX	wieku,	zrozu-
miemy	 również,	 że	 posiada	 jeszcze	
jedną	bardzo	ważną	cechę	–	ponadcza-
sowość.	Chroni	nas	to	przed	konieczno-
ścią	 wymiany	 wyposażenia	 po	 latach,	
gdy	 niektóre	 jej	 elementy	 mogą	 już	

Płyty z betonu
architektonicznego
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wydawać	 się	 passé.	 W	 Polsce	 kulto-
wość	betonu	 jako	materiału	dekoracyj-
nego	 została	uznana	 zaledwie	 kilka	 lat	
temu	–	dzisiaj	możemy	śledzić	rosnące	
nim	zainteresowanie.

Zalety	płyt	z	betonu	architektonicznego:
• lekkość,
• łatwość	montażu,
• niezwykłe	właściwości	wizualne,	
• trwałość	 oraz	 odporność	 na	 uszko-
dzenia	mechaniczne,
• odporność	na	warunki	atmosferyczne,	
• wysoka	jakość	wykonania.

· · ·
	 Płyty	 z	 betonu	 architektonicznego	
występują	 w	 wielu	 wydaniach,	 dzięki	
czemu	możesz	mieć	pewność,	że	 ide-
alnie	dopasujesz	je	do	swojej	aranżacji.	
Możesz	 wybierać	 spośród	 wielu	 roz-
miarów	 i	 struktur,	 do	 dyspozycji	 masz	
również	 szeroką	 gamę	 kolorystyczną	
zawierającą	kilkanaście	barw,	w	których	

 Beton jest obecny w archi-
tekturze już od 100 lat. Pojawił się 
w krajach zachodnich w latach
20. XX wieku, a za materiał wyjąt-
kowy zaczął być uznawany od dru-
giej połowy lat 40. XX wieku. 

znajdziesz	 także	 odcienie	 imitujące	
inne	 naturalne	 materiały	 budowlane,	
takie	jak	cegła	czy	corten.
 
	 Niezwykłą	 cechą	 płyt	 jest	 ich	 uni-
wersalność.	 Zależy	 Ci	 na	 wnętrzu	
nowoczesnym,	 skandynawskim,	 indu-
strialnym,	 a	 być	 może	 minimalistycz-
nym?	Płyty	możesz	wykorzystać	w	każ-
dej	z	 tych	aranżacji	–	wszystko	zależy	
od	 detali!	 Wpływ	 na	 klimat	 panujący	
w	 Twoim	 mieszkaniu	 mają	 nie	 tylko	
kolor	 i	 struktura	 wybranych	 przez	
Ciebie	płyt	z	betonu	architektonicznego,	
ale	również	to,	w	jaki	sposób	połączysz	
je	z	resztą	elementów	dekoracyjnych.

· · ·
	 Beton	architektoniczny	od	Luxum®	
stworzony	 został	 z	 miłości	 do	 piękna	
i	z	szacunku	do	środowiska	–	w	100%	
naturalny	skład	wspiera	świadome	i	eko-
logiczne	 podejmowanie	 aranżacyjnych	
decyzji.	Płyty	nie	zawierają	sztucznych	
i	 szkodliwych	 włókien	 szklanych	 ani	
polipropylenowych,	nie	pylą,	nie	żółkną	
i	 nie	 wydzielają	 formaldehydów	 oraz	
przykrych	 zapachów.	 Są	 bezpieczne	
dla	 zdrowia,	 szczególnie	 dzieci,	 ast-
matyków	i	osób	z	alergią.	Znajdują	się	
także	pod	stałą	kontrolą	jakości	i	posia-
dają	aktualny	atest	PZH	i	certyfikat	CE.

ciekawostka
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i	strukturę	płyt	–	jeśli	zależy	Ci	na	wyko-
naniu	 wnętrza	 w	 stylu	 industrialnym,	
wybierz	 płyty	 ciemniejsze	 o	 wysokim	
stopniu	 porowatości,	 w	 aranżacjach	
minimalistycznych	 i	 skandynawskich	
sprawdzą	 się	 natomiast	 jasnoszare,	
gładkie	 płyty.	 Odpowiednio	 przygo-
towana	 ścianka	 telewizyjna	 stanowić	
będzie	 idealne	 tło	 do	 wieczornych	
seansów	 filmowych.	 Stonowane	 kolo-
rystycznie	płyty	z	betonu	sprawdzą	się	
tutaj	 najlepiej.	 Jeżeli	 szukasz	 jakichś	
innych	 materiałów	 do	 wykonania	
ścianki	 pamiętaj,	 aby	 unikać	 krzykli-
wych	 i	 jaskrawych	 barw,	 które	 mogą	
odwracać	nasze	spojrzenie	od	ekranu,	
rozpraszać	nas	i	niepotrzebnie	męczyć	
nasze	oczy.	Pamiętaj	również	o	umiar-
kowanej	 ilości	 dekoracji	 naściennych.	

INSPIRACJA: ŚCIANKA 
TELEWIZYJNA

 Ściana salonu, na której znajduje 
się odbiornik telewizyjny to wyjąt-
kowe miejsce – dlatego warto wyróż-
nić ją oryginalnym materiałem, który 
podkreśli zalety aranżacji, równo-
cześnie wtapiając się w panujący 
we wnętrzu klimat. 

 Płyty	 z	 betonu	 architektonicznego	
będą	stanowić	 idealne	 tło	dla	codzien-
nej	 rozrywki	 –	 niezależnie	 od	 tego	 jak	
lubisz	spędzać	swój	czas	wolny.	Zanim	
przystąpisz	 do	 wykonania	 zastanów	
się,	 w	 którym	 miejscu	 umieścisz	 tele-
wizor	 oraz	 czy	 będzie	 znajdował	 się	
bezpośrednio	 na	 ścianie,	 czy	 może	
stał	 na	 odpowiednio	 przygotowanej	
szafce.	Rozejrzyj	się	też	po	swoim	salo-
nie,	aby	odpowiednio	dopasować	kolor	
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INSPIRACJA: OBUDOWA KOMINKA

 Kominek to nieodłączna część 
każdego nowoczesnego salonu. Sta-
nowi nie tylko źródło ciepła, ale także 
prawdziwą ozdobę wnętrza. Płyty 
z betonu architektonicznego ładnie 
podkreślą jego wyjątkowość. 

	 Zależnie	 od	 wybranego	 koloru	
i	struktury,	płyty	nadadzą	się	do	aranża-
cji	w	każdym	stylu.	W	płytach	z	betonu	

architektonicznego	można	wyciąć	spe-
cjalne	 otwory	 na	 nawiewniki,	 dlatego	
bez	 problemu	 dopasujesz	 	 je	 nawet	
do	 kominków	 o	 specyficznych	 kształ-
tach!	 Wyjątkową	 zaletą	 jest	 rów-
nież	 możliwość	 przycinania	 ich	 pod
kątem	 45	 stopni,	 co	 umożliwia	 łącze-
nie	 płyt	 –	 takiego	 rozwiązania	 nie
znajdziesz	 we	 wszystkich	 materiałach
naściennych.

Płyty z betonu architektonicznego



 Każde mieszkanie składa się 
z pomieszczeń o mniej lub bardziej 
prywatnym charakterze. Łazienka pla-
suje się gdzieś w połowie tej stawki. 

	 Nie	 jest	 tak	osobista,	 jak	na	przy-
kład	sypialnia,	ale	nie	jest	również	aż	tak

ŁAZIENKA

wystawiona	 na	 obce	 spojrzenia	 jak	
chociażby	 pełniący	 reprezentacyjną
funkcję	salon.	Oprócz	nas,	do	 łazienki	
zaglądać	będą	 także	goście,	więc	 jeśli	
nie	 jesteśmy	 posiadaczami	 dwóch
toalet,	 z	 których	 jedna	 przeznaczona	
będzie	 specjalnie	 dla	 nich,	 powin-
niśmy	 stworzyć	 przestrzeń	 o	 oso-
bistym,	 ale	 nie	 przytłaczającym	 klima-
cie.	 Przed	 przystąpieniem	 do	 urzą-
dzania	 łazienki	dobrze	 jest	zastanowić	
się	 nad	 tym,	 jaki	 styl	 najbardziej	 nam
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odpowiada	 –	 minimalistyczny,	 indu-
strialny	 a	 może	 skandynawski?	 Do-
pracuj	 swój	pomysł	 lub	stwórz	projekt,	
który	 spełnia	 wszystkie	 Twoje	 wyma-
gania,	 co	 pomoże	 Ci	 zachować	 spój-
ność	 na	 późniejszym	 etapie.	 W	 razie	
potrzeby	 warto	 skorzystać	 z	 pomocy	
architektów	i	projektantów	wnętrz.	

· · ·
	 Postaw	na	stabilną	bazę	–	wysokiej	
jakości	wannę	 lub	brodzik	 i	umywalkę,	
które	 bezproblemowo	 i	 niezawodnie	
będą	mogły	służyć	przez	 lata	 i	do	któ-
rych,	 zależnie	 od	 własnych	 preferen-
cji,	a	 także	zmieniających	się	 trendów,	
będziemy	mogli	 dobierać	 odpowiednie	
dodatki.	

	 Pamiętaj,	żeby	wybrać	urządzenia	
z	 jednej	 serii	 lub	 kolekcji.	Wiele	 osób,	
chcąc	 wykreować	 łazienkę	 idealną,	
decyduje	 się	 na	 produkty	 pochodzące	
od	 różnych	 producentów,	 wybierając	
umywalkę,	a	potem	wannę,	które	w	tym	
momencie	najbardziej	im	się	podobają.	
Rezultatem	 jest	 łazienka	 pełna	 nie-
dopasowanych	 do	 siebie	 elementów.	
Te	różnice	często	nie	są	widoczne	pod-
czas	zakupów,	ale	w	domowym	świetle	
wychodzą	 na	 jaw	 wszelkie	 niedopa-
sowania	 –	 najczęściej	 kolorystyczne.	
Różne	 odcienie	 bieli	 lub	 odmienne	
stopnie	połysku	mogą	zaburzyć	wygląd	
pomieszczenia	 i	 zmarnować	 wysiłek	
włożony	 w	 jego	 aranżację.	 Zachowaj	

odległość	pomiędzy	urządzeniami	sani-
tarnymi,	 aby	 zapewnione	 było	 swo-
bodne	 poruszanie	 się	 po	 łazience	
i	dostęp	do	wszystkich	jej	fragmentów.	

	 W	nowoczesnych	łazienkach	warto	
postawić	 na	 innowacyjne	 rozwiązania.	
Zamiast	małych	kafelków,	wybierz	duże	
płyty,	które	optycznie	powiększają	prze-
strzeń.	 W	 strategicznych	 fragmentach	
użyj	płyt	o	oryginalnych	wzorach,	które	
stworzą	 mozaikę	 przyciągającą	 spoj-
rzenia.	Zamiast	płyt	lub	jako	dodatek	do	
nich,	możesz	 zdecydować	 się	 na	 inne	
współcześnie	pożądane	materiały,	takie	
jak	surowy	beton	czy	ocieplające	wnę-
trze,	odpowiednio	zabezpieczone	przed	
wilgocią	drewno.	

· · ·
	 Nie	zapominaj	o	dodatkach	–	duże	
lustro	 i	 odpowiednie,	 wieloźródłowe	
oświetlenie	 to	 podstawa.	 Wybieraj	
akcesoria	 z	 tych	 samych	 lub	 podob-
nych	materiałów,	 aby	 stworzyć	 spójną	
kompozycję	 –	 metalowe	 półki	 zgrają	
się	 z	 taką	 samą	 ramą	 lustra	 i	 abażu-
rem	lampy,	drewno	na	ścianach	będzie	
dobrze	komponowało	się	z	drewnianymi	
wieszakami	czy	stolikami	na	kosmetyki.
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UMYWALKI NA WYMIAR

 Jeżeli jesteś na etapie szuka-
nia pomysłów na wykonanie swo-
jej łazienki, z pewnością przeglą-
dasz zdjęcia różnych aranżacji na  
Instagramie czy Pintereście lub też 
innych tego typu portalach, tworząc
w głowie wizję swojego wymarzo-
nego wnętrza. 

	 Taki	 research,	 jakkolwiek	 niezwy-
kle	pomocny	i	inspiracyjny,	może	zasiać	
w	 Twoim	 umyśle	 ziarno	 wątpliwości	

i	 sprawić,	 że	 zadasz	 sobie	 pytanie	
–	Czy mi również uda się osiągnąć taki 
efekt?	W	tym	momencie	droga	do	upra-
gnionej	łazienki	może	wydać	się	wyjąt-
kowo	 skomplikowana,	 a	 odpowiednie
produkty	trudne	do	znalezienia	lub	zbyt	
kosztowne.	 Jeśli	 jesteśmy	 posiada-
czami	małej	łazienki,	czekają	nas	dalsze	
rozterki,	które	mogą	sprawić,	że	wyma-
rzona	wizja	zacznie	się	oddalać	i	rozmy-
wać,	a	w	głowie	pojawią	się	kolejne	pyta-
nia:	Czy upatrzona umywalka zmieści
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 Odpływ liniowy to jedno z najcie-
kawszych współczesnych rozwiązań 
aranżacyjnych, wybieranych przez 
najlepszych światowych architek-
tów i projektantów. Brodziki z odpły-
wem liniowym z dnia na dzień stają 
się coraz bardziej powszechne, 
powoli wyznaczając standard kom-
fortu w łazience, jednak nie wszyscy 
zdają sobie sprawę z tego, że takie 
rozwiązanie idealnie sprawdza się 
również w umywalkach. Manufaktura 
Luxum® odważnie przeciera szlaki, 
jako pierwsza w Polsce stawiając 
na innowacyjne rozwiązania w tym 
zakresie. 
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się w nietypowej wnęce lub pod specy-
ficznym skosem? A może trzeba będzie 
zastąpić wannę prysznicem?

	 Jeżeli	 tak	 właśnie	 się	 czujesz	
–	 uspokajamy.	 Nie	 musisz	 rezygno-
wać	 ze	 swojego	 wymarzonego	 wnę-
trza!	 Niezależnie	 od	 metrażu	 łazienki,	
luksusowa	 i	 wygodna	 aranżacja	 znaj-
duje	się	w	zasięgu	Twojej	ręki,	a	pierw-
szym	 krokiem	w	 jej	 stronę	 jest	 zdecy-
dowanie	 się	 na	 produkty	 wykonane	
na	 wymiar.	 Wybierając	 spersonali-
zowaną	 umywalkę,	 to	 Ty	 decydujesz	
o	 jej	ostatecznym	wyglądzie	–	możesz	
dopasować	 nie	 tylko	 rozmiar	 i	 kształt	
umywalki,	ale	 także	 jej	kolor	 i	materiał	
z	 którego	 jest	 wykonana	 oraz	 struk-
turę	 powierzchni	 (mat	 lub	 połysk).	

	 Możesz	dostosować	każdy	jej	para-
metr	do	swoich	 indywidualnych	wyma-
gań,	na	przykład	nietypowo	ją	poszerza-
jąc	lub	skracając	w	wybranych	miejscach,	
a	także	wyostrzając	lub	zaokrąglając	jej
linie	i	ranty.	

	 Do	 Twojej	 decyzji	 należy	 rów-
nież,	 czy	 chcesz	 postawić	 na	 odpływ	
klasyczny	 czy	 może	 na	 innowacyjny	
odpływ	 liniowy.	 Umywalki	 na	 wymiar	
o	 lekkiej	 konstrukcji	 mogą	 być	 mon-
towane	 na	 blacie	 lub	 bezpośrednio	
na	ścianie.	W	małych	pomieszczeniach	
świetnie	 sprawdzą	 się	 również	 umy-
walki	 zintegrowane	 z	 szafką	 –	 dzięki	

takiemu	 rozwiązaniu	 zyskasz	 miejsce	
na	drobne	przyrządy	toaletowe.	

Zdecyduj	 się	 na	 umywalkę	 stworzoną	
na	wymiar	i	wybierz	spośród:
• umywalek	z	odpływem	liniowym,
• umywalek	 z	 odpływem	 klasycznym	
o	eleganckich,	zaokrąglonych	formach,
• umywalek	 wolnostojących	 –	 świet-
nych	do	większych	łazienek,
• umywalek	dwumisowych	oraz	wielo-
stanowiskowych,
• …	a	także	umywalek	w	każdej	 innej	
formie,	nawet	tej	nietypowej.

ciekawostka
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	 Wszystkie	 umywalki	 wykonane	
są	 z	 najwyższej	 jakości	 materiałów	
kompozytowych,	 które	 charakteryzują	
się	 niezwykłą	 trwałością,	 odpornością	
na	uszkodzenia	i	prostotą	w	utrzymaniu	
czystości.	Komfort	użytkowania	zapew-
nia	 idealnie	gładka,	ciepła	 i	przyjemna	
w	 dotyku	 powierzchnia,	 a	 unikalny	
design	i	nowoczesne	kształty	umywalek	
wpisują	się	w	najpopularniejsze	 trendy	
aranżacyjne,	 spełniając	 oczekiwania	
każdego,	nawet	najbardziej	wymagają-
cego	klienta.	

	 Dzięki	 umywalkom	 na	 wymiar	
jesteś	 w	 stanie	 nie	 tylko	 stworzyć
spójną	 aranżację,	 ale	 również	 prze-

strzeń	dopasowaną	do	Twojego	indywi-
dualnego	charakteru.

· · ·
	 Łazienka	 jest	 pomieszczeniem,	
w	 którym	 bez	 wątpienia	 zdarzają	 się	
błędy	 aranżacyjne.	 Specyfika	 tego	
miejsca	 sprawia,	 że	 naprawienie	 tych	
defektów	jest	trudne	i	kosztowne,	a	czę-
sto	 po	 prostu	 niemożliwe.	 Dlatego	 już	
na	 etapie	 projektu	 warto	 przemyśleć	
wszystkie	 rozwiązania	 i	 ewentualne	
problemy,	 a	 następnie	 wybrać	 urzą-
dzenia	wysokiej	jakości	–	od	firm,	które	
podchodzą	do	 każdego	 klienta	w	 spo-
sób	 indywidualny,	 kierując	 się	 zrozu-
mieniem	i	szacunkiem	dla	jego	potrzeb.	
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UMYWALKI Z BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO

 Umywalki na wymiar stwo-
rzone mogą być z kompozytów 
lub z ultralekkiego betonu archi-
tektonicznego – i na nich skupimy 
się w tym podrozdziale. Idealnie 
sprawdzą się one u osób stawiają-
cych na wyjątkowe i przyciągające 
spojrzenia rozwiązania. 

	 To,	 co	 wyróżnia	 betonowe	 umy-
walki	 to	 ich	 niesamowita	 struktura.	
Większość	urządzeń	sanitarnych	wyko-
nanych	z	ceramiki	posiada	śliską	i	zimną	
powierzchnię,	 beton	 architektoniczny	

natomiast,	podobnie	jak	kompozyt,	jest	
niezwykle	ciepły	i	przyjemny	w	dotyku,	
co	ogromnie	wpływa	na	komfort	codzie-
nnego	użytkowania.	Właściwości	beto-
nu	 architektonicznego	 sprawiają	 rów-
nież,	 że	 umywalki	 są	 proste	 w	 utrzy-
maniu	 czystości,	 higieniczne,	 niezwy-
kle	 funkcjonalne,	 a	 w	 dodatku	 trwałe	
i	 odporne	 na	 uszkodzenia.	 Decydując	
się	 na	 taką	umywalkę	masz	pewność,	
że	 będzie	 Ci	 bezproblemowo	 służyć	
oraz	cieszyć	oko	przez	wiele	lat.	

· · ·
	 Umywalki	z	betonu	architektonicz-
nego	naturalnie	kojarzone	są	ze	stylem	
industrialnym,	jednak	ich	uniwersalność	
i	 ponadczasowość	 sprawia,	 że	 dosko-
nale	sprawdzą	się	także	we	wnętrzach	
urządzanych	 według	 innych	 zasad.		
Wszystko	 zależy	 od	 przyjętej	 przez	
Ciebie	 koncepcji	 i	 od	 odpowiednio	
dobranych	 dodatków.	 Wyobraź	 sobie	
spowitą	 czystą	 bielą	 aranżację	 mini-
malistyczną	 –	 urządzoną	 z	 umiarem	
i	 pełną	 harmonii.	Umywalka	 betonowa	
będzie	 odgrywać	 w	 niej	 główną	 rolę	
–	ocieplając	wnętrze	i	podkreślając	jego	
indywidualny	charakter.	

Wolnostojąca umywalka na wymiar
z betonu architektonicznego
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	 Jeżeli	 kusi	 Cię	 styl	 skandynawski	
–	 dodaj	 do	 swojej	 łazienki	 elementy	
z	 naturalnego	 drewna,	 natomiast	 przy	
stylu	 retro	 postaw	 na	 różnorodność	
struktur	 i	 własnoręcznie	 wykonane	
dekoracje.	Beton	wspiera	również	wnę-
trzarski	eklektyzm	–	nie	boi	się	odważ-
nych	 kolorów	 i	 oryginalnych	 kształtów,	
świetnie	 wypadając	 tak	 obok	 mebli	
w	 stylu	 vintage,	 jak	 i	 obok	 nowocze-
snych,	designerskich	dodatków.		
 
	 Zależnie	 od	 własnych	 preferencji	
możesz	wybrać	jeden	z	trzech	podsta-
wowych	 kolorów	 betonu	 lub	 zdecydo-
wać	się	na	oryginalne	kolory	premium.	
Do	wyboru	masz	również	dwie	struktury	

–	 gładką	 i	 porowatą.	 Wysoka	 jakość	
umywalek,	a	także	ich	unikalny	design,	
nadają	każdemu	wnętrzu	wyjątkowego	
i	luksusowego	charakteru.	

 Umywalki z betonu architekto-
nicznego Luxum® to najlżejsze umy-
walki na polskim rynku: 
• 30% lżejsze od umywalek wykona-
nych z ceramiki,  
• do 85% lżejsze od tradycyjnych 
umywalek z betonu.
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INSPIRACJA: ŁAZIENKA 
W STYLU INDUSTRIALNYM

 Aranżacje industrialne łączą 
w sobie najnowsze trendy współcze-
snej architektury z nostalgią i zwró-
ceniem się w stronę przeszłości. 
Styl ten wywodzi się z mieszkań two-
rzonych wewnątrz pustych fabryk 
i innych budynków o przemysłowym 
charakterze, zajmowanych przede
wszystkim przez artystyczną bohe-
mę, która doceniała możliwości 
wynikające z ogromnych, pustych 
przestrzeni. 

Co	wyróżnia	styl	industrialny:
• Surowość,	 prostota	 i	 ograniczenie	
elementów	dekoracyjnych.
• Naturalne	materiały	–	przede	wszyst-
kim	 beton,	 ale	 także	 drewno,	 kamień,	
cegła	i	metal.
• Przestrzenność	–	duże	okna	pozba-
wione	zasłon,	wysokie	sufity.	
• Odsłanianie	 i	 podkreślanie	 elemen-
tów	 konstrukcyjnych	 –	 instalacje,	 rury,	
syfony.
• Kolory:	 różne	 odcienie	 szarości,	
czerń,	 biel	 oraz	 chłodne,	 stonowane	
barwy.
• Duża	 ilość	 lamp	 w	 postaci	 nagich	
żarówek	 lub	osłoniętych	prostymi	aba-
żurami.

	 Najbardziej	 charakterystycznym	
elementem	 industrialnych	 aranżacji	

jest	 beton,	 który	 można	 wykorzystać	
w	postaci	płyt	na	ścianie	lub	podłodze.	
Surowość	płyt	z	betonu	architektonicz-
nego	podkreśli	charakter	wnętrza,	a	ich	
rozmiary	optycznie	je	powiększą.	

	 Jeśli	 zależy	 Ci	 na	 ścianach	 bez
widocznych	 łączeń,	 dobrze	 sprawdzą	
się	 tu	 tynki	 dekoracyjne	 i	 cienkowar-
stwowy	 beton	 architektoniczny.	Użycie	
cienkowarstwowego	betonu	o	wysokim	
stopniu	 porowatości	 zaowocuje	 efek-
tem	„starego	muru”,	który	współcześnie	
jest	 niezwykle	 pożądany.	 To	 pozorne	
niewykończenie	 ścian	 pomieszcze-
nia	 nadaje	 całej	 aranżacji	 surowego	
klimatu,	 równocześnie	 podkreślając	
wyjątkowość	 wnętrza	 i	 twórcze	 zacię-
cie	 jego	 mieszkańców.	 Jeżeli	 mimo	
wszystko	 chcesz	 postawić	 na	 zwykłe	
płyty	łazienkowe,	wybierz	te	w	kolorach	
szarości	i	raczej	unikaj	kafelków	o	nie-
wielkich	rozmiarach.	

	 Aby	 jeszcze	 bardziej	 podkreślić	
loftowy	charakter	wnętrza,	zdecyduj	się	
na	betonowe	sanitaria	–	wannę	 i	umy-
walkę,	które	nie	tylko	kolorem,	ale	rów-
nież	strukturą	powierzchni	wpasują	się	
w	 resztę	 aranżacji.	 Jako	 alternatywę,	
wybrać	 można	 urządzenia	 z	 trwałych	
kompozytów	 w	 ciemnych	 kolorach	 –	
czarnym	lub	szarym.	Swobodny	wybór	
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materiałów	 i	 kolorów	 zapewniony	 jest	
przy	 zamawianiu	 umywalek	 wykona-
nych	na	wymiar.

	 W	industrialnych	wnętrzach	ważne	
jest	również	odpowiednie	zastosowanie	
elementów	dekoracyjnych	–	 	 im	mniej,	
tym	 lepiej.	 Świetnie	 sprawdzą	 się	
tu	pojedyncze	lampy	na	długich	kablach	
i	o	metalowych	abażurach.	Aby	zacho-
wać	spójność,	połącz	 je	z	akcesoriami	
wykonanymi	z	 tego	samego	materiału,	

np.	 z	metalową	 ramą	 lustra.	Aby	ocie-
plić	 wnętrze,	 zastosuj	 dodatki	 z	 suro-
wego	drewna	–	wieszaki,	półki	czy	sto-
liki	na	kosmetyki.	

	 Loftowe	 pomieszczenia	 mogą	
przybierać	 wiele	 twarzy	 –	 najczęściej	
skupiają	 się	 na	 surowości	 wnętrza,	
dążąc	do	obdarcia	go	z	niepotrzebnych	
elementów	 dekoracyjnych,	 ale	 równie	
dobrze	 sprawdzają	 się	 w	 złagodzo-
nej	 wersji	 dla	 osób	 mniej	 przekona-
nych	 do	 fabrycznych	 klimatów.	Modne	
industrialne	 aranżacje	mają	 tyle	 samo	
miłośników	 co	 sceptyków,	 nie	 można	
im	jednak	odmówić	wyraźnego,	indywi-
dualnego	głosu.

· · ·
	 Wielu	 osobom	 lofty	 kojarzą	 się	
z	aranżacjami	będącymi	poza	ich	zasię-
giem	 –	 skierowanymi	 do	 ludzi	 zamoż-
nych	 czy	 do	 artystów.	 Osiągnięcie	
zamierzonego	efektu	industrialnej	prze-
strzeni	jest	jednak	prostsze	niż	mogłoby	
się	wydawać.	Za	pomocą	powszechnie	
dostępnych	środków	każdy	może	sobie	
na	 nie	 pozwolić,	 niezależnie	 od	 roz-
miaru	 posiadanego	 wnętrza.	 Wielkie	
przestrzenie	o	ogromnych	oknach	redu-
kowane	są	do	prywatnych,	wielopokojo-
wych	mieszkań	i	wcale	nie	tracą	na	tym	
swojego	uroku.	

Umywalka na wymiar
z odpływem liniowym



 Jaka powinna być współczesna 
kuchnia? Funkcjonalna, praktyczna, 
wygodna i ergonomiczna. 

	 Warto	 urządzić	 to	 pomieszczenie	
tak,	 aby	 codzienne	 przygotowywanie	
posiłków	 stało	 się	 dla	 nas	 źródłem	

KUCHNIA

przyjemności,	 a	 nie	 czynnością,	 którą	
wykonujemy	niechętnie	i	z	obowiązku.	

	 Przemyślane	 rozmieszczenie	 ele-
mentów	 pozwoli	 nam	 na	 zachowanie	
odpowiedniego	rytmu	pracy,	swobodne
poruszanie	 się	 po	 pomieszczeniu	
i	 wykonywanie	 czynności	 w	 sposób	
intuicyjny.	 Wszystkie	 najważniejsze	
elementy	 powinny	 znajdować	 się	 pod
ręką,	a	układ	kuchni	powinien	wspierać	
kolejność	naszych	ruchów.	
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	 Na	 początek	 odpowiedz	 sobie	
na	 kilka	 podstawowych	 pytań,	 które	
pozwolą	 Ci	 na	 odpowiednie	 zaprojek-
towanie	 kuchni	 –	 Jak dużo domowni-
ków znajduje się w mieszkaniu? Czy 
gotujesz, jak często? Czy przyjmujesz 
dużo gości?	 Zapisz	 na	 kartce	 wszyst-
kie	 elementy,	 które	 według	 Ciebie	
powinny	znaleźć	się	w	kuchni,	aby	uła-
twić	 Ci	 funkcjonowanie	 i	 przeanalizuj	
je	 na	 spokojnie.	 Pamiętaj,	 że	 projek-
tujesz	 przestrzeń,	 po	 której	 to	 Ty	 bę-
dziesz	 się	 poruszać	 i	 tylko	Ty	możesz	
dać	 sobie	 dokładną	 odpowiedź	 na	 to,
jak	powinna	ona	wyglądać.

	 Urządzając	kuchnię,	należy	pamię-
tać	o	złotej	zasadzie	trójkąta	roboczego,	
czyli	 o	 odpowiednim	 rozmieszcze-
niu	 trzech	 najważniejszych	 urządzeń	
–	 lodówki,	 zlewu	 i	 kuchenki,	 które	
powinny	 znajdować	 się	 na	 jego	wierz-
chołkach.	 W	 ten	 sposób	 zapewniony	
zostanie	 komfort	 przemieszczania	
się	 po	 kuchni	 –	 ułatwimy	 sobie	 ruchy	
i	 oszczędzimy	 niepotrzebnej	 drogi.	
Warto	pamiętać,	 że	żadne	z	głównych	
elementów	nie	powinno	stać	bardzo	bli-
sko	siebie,	a	najważniejsze	połączenie	
powinno	przebiegać	od	lodówki	do	zlewu	
i	 od	 zlewu	 do	 płyty	 grzewczej/piekar-
nika.	Postaraj	się	wyznaczyć	w	kuchni	
strefy,	 z	 których	 każda	 pełniła	 będzie	
odpowiednią	 funkcję.	 Najważniejsze	
to:	1	–	strefa	zapasów,	2	–	strefa	prze-
chowywania,	 3	 –	 strefa	 zmywania,	

4	 –	 strefa	 przygotowania	 posiłków,	
5	–	strefa	gotowania.		W	każdej	strefie	
najważniejsze	 elementy	 powinny	 znaj-
dować	się	w	zasięgu	Twojego	wzroku,	
mniej	 użytkowane	 produkty	 umieść	
odpowiednio	w	niższych	 lub	wyższych	
warstwach	kuchni.	

	 Postaw	 na	 wieloźródłowe	 oświe-
tlenie,	 które	 ułatwi	 Ci	 wykonywanie	
podstawowych	 czynności.	 Oświetlenie	
główne,	 lampa	 nad	 stołem,	 lampki	
nad	 kuchenką,	 oświetlenia	 punktowe,	
kinkiety	 i	 inne.	Odpowiednio	 rozmiesz-
czone	źródła	światła	pomagają	również	
przy	wyznaczaniu	stref	kuchennych.	

· · ·
	 We	 współczesnych	 kuchniach	
bardzo	 ważne	 staje	 się	 segregowanie	
śmieci.	 Klasyczne	 wiaderka	 pod	 zle-
wem	 odchodzą	 w	 zapomnienie,	 gdy	
z	 każdym	 rokiem	 staramy	 się	 coraz	
silniej	 dbać	 o	 środowisko	 i	 dokony-
wać	 świadomych	 oraz	 przemyślanych	
decyzji	w	kwestii	naszego	codziennego	
życia.	 Troska	 o	 otoczenie	 naturalne,	
a	 także	 dbałość	 o	 czystość	 naszego	
mieszkania	 przekłada	 się	 na	 poszuki-
wanie	 bardziej	 funkcjonalnych	 rozwią-
zań.	 Postaw	 na	 nowoczesne	 systemy	
segregacji	 odpadów,	 składające	 się	
z	 pojemników	 różnej	 wielkości	 umiej-
scowionych	 dla	 przykładu	w	wygodnej	
szufladzie.	



24

PŁYTKI LUSTRZANE

 Płytki lustrzane stanowią inte-
resującą alternatywę dla zwykłych 
kafelków, które zazwyczaj używane 
są w kuchni. Dzięki nim, w pro-
sty sposób optycznie powiększysz 
swoje wnętrze, a także rozświetlisz 
go i nadasz mu wyjątkowej głębi. 

	 To,	 co	 wyróżnia	 płytki	 lustrzane	
to	 ich	 zmienny,	 zależny	 od	 warun-
ków	 atmosferycznych	 charakter,	 który
każdego	 dnia	 możemy	 odkrywać	 na
nowo.	 Ich	 zdolność	 do	 odbijania	
refleksów	 świetlnych	 przyczyni	 się	 do

powstawania	 niezwykłego	 i	 niepowta-
rzalnego	klimatu	w	każdym	pomieszcze-
niu,	 w	 którym	 zostaną	 zamontowane.	
Co	 jeszcze	 przemawia	 za	 użyciem
płytek	lustrzanych	w	kuchni?	Ich	gładka
i	 łatwa	 w	 utrzymaniu	 czystości	 powie-
rzchnia	 sprawdzi	 się	 idealnie	 w	 miej-
scach	 podatnych	 na	 zabrudzenie,
np.	 podczas	 przygotowywania	 posił-
ków.	Nie	trzeba	martwić	się	o	zachowa-
nie	ostrożności	i	zmagać	z	gruntownym	
czyszczeniem	–	wystarczy	przetrzeć	je	
miękką	ściereczką,	aby	odzyskały	swój	
pierwotny	błysk.

	 Szeroka	 gama	 kolorystyczna,	 za-
wierająca	 wyjątkowe	 odcienie	 złota,	
srebra,	miedzi,	grafitu	i	brązu	oraz	duża	
różnorodność	 w	 wyborze	 rozmiarów	
i	 kształtów	 pozwala	 na	 wykorzystanie	
ich	w	każdej	możliwej	aranżacji.	Jeżeli	
uważasz,	 że	 Twoje	 wnętrze	 jest	 zbyt	
nudne	 lub	 brakuje	 mu	 „tego	 czegoś”,	
wybierz	płytki	lustrzane,	które	w	prosty	
sposób	odmienią	każdy	klasyczny	pro-
jekt.	Możesz	 zaaranżować	 je	 zarówno	
na	małym	fragmencie,	jak	i	na	większej	
przestrzeni,	ich	uniwersalność	pozwala	
na	 tworzenie	 swobodnych	 kompo-
zycji	 i	 mozaik.	 Dodatkowo	 są	 proste	
w	 montażu,	 wytrzymałe	 oraz	 odporne	
na	uszkodzenia.

Płytki lustrzane Luxformat™
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INSPIRACJA: STAL 
KORTENOWSKA (CORTEN)

 Jeżeli nie chcesz, aby Twoja
realizacja zginęła w tłumie pospoli-
tych rozwiązań architektonicznych, 
musisz podejść do projektu aranża-
cji w nietypowy sposób! 

	 Wśród	 standardowych	 i	 pospoli-
tych	materiałów	naściennych,	 rozejrzyj	
się	za	tymi	rzadziej	użytkowanymi	i	pod-
kreśl	nimi	wybraną	płaszczyznę	w	twojej	
kuchni,	np.	ranty	mebli	lub	powierzchnię	
pomiędzy	blatem	kuchennym	a	wiszą-

cymi	 szafkami	 (kołnierz	 kuchenny).	
Stal	 kortenowska	 sprawdzi	 się	 tutaj
idealnie.	 Ten	wyjątkowy	materiał	 przy-
kuwa	 spojrzenia	 swoimi	 wyjątkowymi
właściwościami	wizualnymi	sprawiając,
że	 twoja	 kuchnia	 nabierze	 cech	 luk-
susowego	 i	 presti-żowego	 pomiesz-
czenia.	 Pierwsze	 na	 rynku	 pol-
skim,	 gotowe	 dekoracyjne	 panele	
ścienne	 i	 elewacyjne	 z	 prawdziwej	
stali	 kortenowskiej	 najwyższej	 jako-
ści,	 wytwarzane	 są	 i	 dostarczane	 na
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zamówienie,	z	 rozpoczętym	 procesem
dojrzewania	(„rdzewienia”),	charaktery-
stycznym	dla	tego	materiału.

	 Podczas	 procesu	 patynowania,	
który	 trwać	może	 od	 dwóch	 do	 ośmiu	
tygodni,	 stal	 pokrywa	 się	 naturalną,	
rdzawą	patyną	grubości	około	0,1	mm.	
Rezultat	uzależniony	jest	od		warunków	
klimatycznych	 panujących	 w	 otocze-
niu,	w	którym	dojrzewała	stal,	pory	roku	
oraz	wilgotności	powietrza.	Dzięki	temu	
masz	 pewność,	 że	 każda	 połać	mate-
riału	 będzie	 jedyna	 w	 swoim	 rodzaju.	
Nie	znajdziesz	dwóch	identycznych	płyt,	
a	 tym	 samym	 –	 dwóch	 identycznych	
pomieszczeń,	 w	 których	 wykorzystuje	
się	Corten!	To	właśnie	wyjątkowość	jest	
jedną	z	największych	zalet	stali.	

Zalety	płyt	kortenowskich:
• mrozoodporne,
• niezwykle	wytrzymałe,	
• atrakcyjne	wizualnie,
• proste	w	montażu,
• dostępne	 pod	 indywidualne	 zamó-
wienie	na	żądany	wymiar.

· · ·
	 Nie	 tylko	 wygląd	 płyt	 wyróżnia	
Corten	wśród	materiałów,	które	możesz	
użyć	w	swojej	kuchni,	ważna	 jest	 rów-
nież	ich	niepowtarzalna	struktura.	Warto	
zadbać,	 aby	w	Twoim	domu	pojawiały	
się	 tworzywa,	 które	w	 równym	stopniu	
będą	 oddziaływały	 na	 zmysły	 wzroku	

i	 dotyku,	 co	 otworzy	 Cię	 na	 zupełnie	
nowe	 doznania.	 Płyty	 kortenowskie	
świetnie	 sprawdzą	 się	 w	 aranżacjach	
industrialnych	 w	 towarzystwie	 innych	
naturalnych	 materiałów,	 takich	 jak	 be-
ton,	 cegła	 czy	 kamień.	 Dodatkowo	
mogą	być	 tej	 samej	wielkości	 co	 płyty	
z	 betonu	 architektonicznego	 Luxum®,	
co	 zdecydowanie	 ułatwia	wybór	mate-
riałów,	 ich	połączenie,	a	 także	odnale-
zienie	własnego,	indywidualnego	stylu.

	 Dzięki	swoim	wyjątkowym	cechom	
Corten	 idealnie	 nada	 się	 również	 do	
użycia	 na	 zewnątrz	 domu,	 np.	 na	 ele-
wację,	 dzięki	 czemu	możesz	 zrealizo-
wać	swoje	marzenia	o	niepowtarzalnym	
i	intrygującym	budynku.

ciekawostka

 Stal kortenowska to jeden z naj-
trwalszych materiałów architektoni-
cznych – jej żywotność obliczana
jest na ponad 100 lat!
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 Dziękujemy, że razem z nami 
przeżyłeś_aś podróż po nowocze-
snych wnętrzach. Jesteśmy pewni że 
ten poradnik przyniósł Ci całe morze 
inspiracji, które chętnie wykorzy-
stasz w swojej prywatnej aranżacji 
wymarzonego domu lub mieszkania. 

	 Razem	 przeszliśmy	 przez	 najbar-
dziej	palące	kwestie	urządzania	ła-
zienki,	 salonu	 oraz	 kuchni.	 Teraz	 już
wiesz,	 jakie	 materiały	 są	 obecnie	 na	
topie	 a	 jakich	 architektonicznych	wpa-
dek	 lepiej	 unikać.	 Inspirujące	 fotogra-
fie,	 które	 znalazły	 się	 na	 poprzednich	
stronach	to	realizacje	wnętrz	nadesłane	
przez	naszych	klientów.	

	 Teraz	 i	 Ty	 możesz	 urządzić	 się	
razem	z	Luxum®!

Umywalka Cristalstone 
U1100-MBPOLC
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