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ARANŻUJEMY 
STREFĘ WYPOCZYNKU
Sofy i narożniki 
w każdym rozmiarze

ŁAZIENKA NA MIARĘ
Dla rodziny, pary i singla
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CIESZ SIĘ PEŁNIĄ LATA
DEKORUJEMY WAKACYJNY STÓŁ

Kolorowe wnętrza, inspirujące pomysły

Teraz taniej!

7,90 zł

MIESZKAJ
DOBRZE

www.dobrzemieszkaj.pl



azienka na miar
Bez wzgl du na to jak du a jest Twoja azienka oraz jak wiele osób z niej korzysta,
musi spe nia  ona wymogi wszystkich mieszka ców. Podpowiadamy, jak stworzy
azienk  na miar  potrzeb ka dego.

ZEBRA A: URSZULA TATUR, FOT. SERWISY FIRM

Wanna Crown II z sys-
temem hydromasa u
Actima Joy bazuj cego
na technologii sterowa-
nia przyciskami dotyko-
wymi. 1.733,07 z
(wanna), 6.396 z (hy-
dromasa ), Excellent,
www.excellent.com.pl 

Kosz typu touch bin
45 l w kolorze apple
green. 1.199.99 z ,
Brabantia, 
www.brabantia.com

Bateria wannowa NUA -135 -3/4
pi ciootworowa z zestawem pryszni-
cowym. Do wyboru uchwyt chromo-
wany, czarny, bia y lub czerwony.
2.474 z , Vado, www.vado.com.pl 

cznik pojedynczy Simon 27 Play z na-
k adk . Ok. 55 z , Kontakt -Simon,
www.kontakt -simon.com.pl

Szlafroczki dzieci ce
w ó te kaczuszki z kolek-
cji Duckling. 61 z , 70 z ,
Sealskin/Coram Poland,
www.coram.pl 
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DLA RODZINY, PARY, SINGLA

AZIENKA DLA DWOJGA
To kompromis, zderzenie romantycznych,
ciep ych kobiecych wn trz z m skim
pragmatyzmem, prostot  formy i mocnymi
kontrastami. Dla kobiet to miejsce wypoczynku,
relaksu, domowe minispa. Wi kszo  kobiet nie
wyobra a sobie azienki bez wanny, w której
mog  za ywa  aromatycznych k pieli z olejkami
lub solami. Najlepiej gdyby wanna by a
podwójna, aby do tego rytua u mog y od czasu
do czasu zaprosi  swojego partnera. W azience
dla kobiet równie wa ne jest du e, dobrze
o wietlone lustro, przy którym mog yby zrobi
makija . Du a ilo  szafek w których pomieszcz
wszystkie kosmetyki b dzie niew tpliwie
dodatkowym atutem. Dla m czyzn azienka
powinna by  urz dzona przede wszystkim
praktycznie. Taka, w której mogliby wzi  szybki
prysznic i ogoli  si . Niezb dna b dzie kabina
prysznicowa. M czy ni uwielbiaj  wszystkie
nowinki techniczne, tak wi c ch tnie skorzystaj
z lustra z telewizorem LCD, na którym podczas
golenia b d  mogli ogl da  mecz lub poranne
wiadomo ci. Ucieszy ich na pewno mo liwo
s uchania audycji radiowych lub muzyki, dzi ki
wbudowanym g o nikom sufitowym. 
Jak po czy  odmienne potrzeby i osobowo ci
kobiety i m czyzny eby stworzy  idealn
azienk  dla nich obojga? Je li mamy du
azienk  mo emy mie  w niej i wann , i kabin

prysznicow . Idealnym rozwi zaniem s  równie
dwie umywalki, aby przy porannej toalecie si
nie przepycha . Je li azienka jest zbyt ma a,
mo emy przy wannie zastosowa  parawan,
dzi ki któremu m czyzna we mie szybki
prysznic, a kobieta b dzie mog a za ywa
aromatycznych k pieli. 

MA GORZATA GO , GG DESIGN

Czerwony panel
prysznicowy Filon
z hydromasa em –
3 dysze PCV z syste-
mem antykamie . 
Ok. 450 z , Laveo,
www.kuchinox.pl 

Bateria umywalkowa 
z serii 200 Steinberg GmbH. 
Ok. 2.000 z , Lee&Grock,
www.leegrock.pl 

Bateria wannowa
SYN -133+K jedno-
uchwytowa pod o-
gowa z zestawem
prysznicowym.
9.191 z , Vado,
www.vado.com.pl 

Pó okr g a kabina
natryskowa Ko o
First 90 chrom po ysk
z drzwiami rozsuwa-
nymi wykonana
z szk a prze roczys-
tego. 761,06 z ,
Ko o/lazienka.pl,
www.lazienka.pl 

Singapore to nieograniczona przyjemno
wspólnych k pieli w zaciszu domowego spa. Eks-
kluzywne wyko czenie drewnem teak lub wenge po-

czone z systemem masa u. Od 6.175 z (bez ma-
sa u) do 28.635 z (system 4), 2.460 z (obudowa
kompletna), Victory Spa, www.victoryspa.net 
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Drzwi wn kowe 
Carena DWJ 90 ze
szk em przejrzystym
otwierane do we-
wn trz, co pozwala
na ich zamontowanie
w azienkach o nie-
wielkiej powierzchni.
1.919,80 z , 
Radaway, 
www.radaway.pl 

Naro na kabina parowo -masa owa Sola z 14 dy-
szami masa owymi. Wyposa ona m.in. w panel natry-
skowy szklany, generator pary, funkcj  ozonowania,
o wietlenie, wentylator, telefon, radio, pó eczk  szklan .
3.055.66 z , Kerra/Novoterm, www.novoterm.pl
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azienka dla singla

Deco to nowa seria gniazd i czników w systemie pod-
tynkowym, modu owym. Gniazda i czniki serii DECO do-
st pne s  w klasycznych odcieniach bieli i be u, jak równie
w kolorach metalizowanych: srebrnym, z otym i br zowym.
Wycena wg projektu. Karlik Elektrotechnik, www.karlik.pl

Nablatowa umywalka Achima Picolo
w kolorze czarnym. Dost pna wersja
prawa i lewa. 404,67 z , Excellent,
www.excellent.com.pl 

Deszczownica z serii 120 Steinberg
GmbH. Ok. 2.900 z , Lee&Grock,
www.leegrock.pl 

S upek z kolekcji mebli azienkowych
Barcelona, czarny, lakierowany na wy-
soki po ysk. Elita Meble/lazienka.pl,
www.lazienka.pl

Dekoracyjna g owica prysznicowa
Sculpture SCU -HEAD -C/P. 7.068 z ,
Vado, www.vado.com.pl 

Wanna wolno stoj ca Comfort w ze-
stawie z korkiem typu klik -klak oraz ste-
la em. Dost pna w kolorze bia ym oraz
bia o -czarnym. 6.284,07 z , 
Excellent, www.excellent.com.pl 

Czarna kolumna natry-
skowa Neo z deszczownic .
Ok. 460 z , Kuchinox,
www.kuchinox.pl 

Zestaw mebli wisz cych Agat lakierowanych
w bia ym po ysku. Zaokr glona umywalka z lanego
marmuru w po czeniu z ukowo gi tymi frontami
szafek, tworzy funkcjonaln  bry  monolitu.
1.281,66 z  (szafka), ORiSTO, www.oristo.pl 


	0001_DM_4_2012
	030_DM_4_2012
	032_DM_4_2012
	034_DM_4_2012

