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Kolor w łazience
sposób na zimowe poranki

K

olory odgrywają w naszym życiu bardzo
ważną rolę. Gdy myślimy o wydarzeniach,
emocjach, przedmiotach nasze zmysły ukazują nam je w ulubionych przez nas odcieniach i barwach.
Dlatego bardzo ważne jest to, by we wnętrzach w których przebywamy wprowadzać kolorystykę, która dobrze
wpłynie na naszą psychikę i wprowadzi nas w dobry nastrój.
Oczywiste jest to, że każdy człowiek jest indywidualnością,
dlatego też dobór kolorów musi być indywidualny, a nie
narzucony z góry.
Łazienka jest pomieszczeniem, w którym mamy praktycznie nieograniczone możliwości jeżeli chodzi o wybór
gamy kolorystycznej i sposobu zestawiania barw. Dostępność
płytek w różnorodnej i żywej barwie jest teraz ogromna,
dlatego klient ma pełną dowolność. Dobór kolorów zależy
głównie od naszych upodobań, mody i wieku inwestora.
Łazienka to jedno z niewielu pomieszczeń w domu,
mieszkaniu w którym drzwi są w 99% zamknięte, co daje
nam możliwość „szaleństwa kolorystycznego”, bo kolor
występujący w tym wnętrzu nie musi współgrać z całością,
i nie ma wpływu na charakter pozostałej części mieszkalnej.

W większości moich autorskich projektów i realizacji
proponuję klientom, aby wprowadzili podział na „łazienkę
ciepłą” – domową, oraz na „łazienkę ekstrawagancką” –
ogólnodostępną dla gości. Czasami jednak zdarzają się
klienci dla których ostre kolory i mocne zestawienie barw
to sposób na codzienną monotonność, nudę i szarość, która
otacza nas w dzisiejszym świecie.
BŁĘKIT W KOLORZE NIEBA – ZADOWALA PRAWIE
WSZYSTKIE GUSTA
Niebieska łazienka – kolor niebieski posiada wiele odcieni
i całą gamę tonów chętnie stosowanych w łazienkach.
Kolor błękitny jest często wybierany przez klientów, gdyż
sprzyja spokojnemu relaksowi, odświeża i regeneruje system
nerwowy. Jest to kolor zimny, ale powiększający optycznie
wnętrze. Łazienka w tym kolorze daje wrażenia świeżości
i czystości.
Bardzo ważnym elementem w „błękitnych łazienkach”
jest dobre zestawienie oświetlenia, aby to pomieszczenie
nie było smutne i mdłe. Warto również wprowadzić delikatne kolorystyczne akcenty, aby łazienka nie stała się zbyt
poważna.
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CZERŃ I CZERWIEŃ – ŁAZIENKA Z CHARAKTEREM
Kolory czarny i czerwony rzadko dominuje w łazienkach,
często jednak stanowią dodatek wprowadzając klasyczną
elegancję.
Dla odważnych i zdecydowanych inwestorów bardzo
ciekawe jest łączenie glazury w tych barwach. To dwa zdecydowane kolory, które idealnie nadają się do podkreślenia
geometrycznych form – można w ten sposób uzyskać wiele
interesujących efektów. Czerń należy jednak dozować
ostrożnie, szczególnie w mniejszych łazienkach, bowiem
optycznie zmniejsza wnętrze oraz czasami może spowodować przygnębiające wrażenie.
Czerwień jest kolorem pobudzającym, energetycznym
i budzącym życiową witalność – stymuluje do działania
jednak w nadmiarze może drażnić i denerwować. Kolor ten
nie jest często używany przez architektów w łazienkowych
aranżacjach i rzadko spotykamy wnętrza, w których czysta
czerwień jest kolorem dominującym. Barwa ta nadaje się
jednak idealnie jako dodatek do podkreślania i akcentowania
poszczególnych części łazienki.

80

HOME&HOME

Jeśli chcemy użyć czerwieni w zestawieniu z czarnym
bądź grafitem jako głównego koloru w pomieszczeniu, warto
pomyśleć o jej zneutralizowaniu poprzez dobór dekorów
które rozjaśnią wnętrze i nadadzą odrębnego charakteru.
Bardzo często używam mozaiki szklanej lub kamiennej dla
zmiękczenia i zneutralizowania ostrych kolorów głównych
łazienki. Pamiętajmy, że łazienka to miejsce relaksu i odprężenia, więc czerwień w połączeniu z czarnym może zakłócać
te odczucia.
POMARAŃCZOWO – WESOŁY I OPTYMISTYCZNY
ŚWIAT DZIECKA
Kolor pomarańczowy jest idealną inspiracją dla architektów,
którzy pragną stworzyć przytulną przestrzeń dla małych
dzieci. Ma on w sobie dużo energii podobnie jak kolor czerwony jednak jest mniej dominujący. Pomarańczowa łazienka
jest bardzo wesoła, a w zestawieniu z innym kolorem może
stworzyć ciekawe połączenie idealnie w łazience naszych
pociech. Kolor pomarańczowy potrafi zmieniać swój odcień
w zależności od oświetlenia, dlatego w takim pomieszczeniu
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warto użyć ciekawych kinkietów, oczek halogenowych
wodoodpornych oraz opraw natynkowych, aby stała się ona
promienna, jasna i wesoła. W nowoczesnych łazienkach
często łączy się pomarańcz z innymi równie energetycznymi
kolorami jak zieleń czy czerń. Stworzenie takiej łazienki
w kilku ostrych kolorach wymaga pomocy doświadczonego
architekta, który „poukłada” kolorowe plamy w interesujące, przemyślane wnętrze. Pomarańczowy kolor jest często
wykorzystywany jako dodatek w formie dekorów, ręczników,
wazoników czy dywaników. Potrafi on nadać bardziej wyrazistego charakteru naszemu projektowanemu wnętrzu.
CZERŃ, GRAFIT, SZAROŚĆ, BIEL – KLASYCZNA
ELEGANCJA
Grafity i szarości to kolory, które mogą być stosowane we
wnętrzach łazienek tradycyjnych i współczesnych. Są to
klasyczne barwy inspirowane kamieniem i skałą. Łazienki
wykończone w szaro-grafitowych kolorach z dużą ilością luster są zimne, ale idealnie współgrają z odważnymi
akcentami kolorystycznymi. Jaśniejsze odcienie szarości są
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alternatywą dla bieli. Czerń i grafit rzadko dominują w łazienkach jako pojedynczy kolor, często jednak stanowią dodatek
i podkreślają poszczególne elementy wnętrza, dodając mu
klasycznej elegancji. Najczęściej spotykane jest połączenie
czerni z bielą lub czerni z szarością gdzie jaśniejsze kolory
są dominującymi. Grafitowe wnętrze warto jednak nieco
ożywić, chociażby przez wprowadzenie dodatków w kolorze czerwonym. Taki pomysł ma bardzo wiele zalet, bowiem
w zależności od doboru kolorowych akcentów, łazienka
może zmieniać swój charakter i dostosować się do zmieniających trendów kolorystycznych i upodobań właścicieli.
Z mojego doświadczenia i pracy przy projektowaniu
wnętrz wynika, że najważniejszym elementem w przypadku
urządzania łazienki lub pokoju kąpielowego jest nie tylko
kolorystyka, ale funkcjonalne ustawienie wnętrza. Bardzo
ważnym elementem jest rozmowa z przyszłymi użytkownikami tych małych stref intymnych jakimi są właśnie łazienki,
które muszą w dzisiejszych czasach spełniać nie tylko funkcje
kąpielowe lecz także być: gabinetem kosmetycznym, pralnią,
a czasami pomieszczeniem gospodarczym.

