Casa de baño
ŠTÝL NADŠTANDARDNEJ KÚPEĽNE
priestorovo veľkorysá kúpeľňa
pestrofarebný a mladý vzhľad
jednofarebné a monochromatické zľadenie

Pre výrazné farby v interiéri potrebujeme veľkorysý
priestor. Na farby, ktoré sú jednotne a jemne ľadené,
monochromatické, veľký priestor už nie je potrebný, a predsa sa bude tváriť priestranne. Takéto
priestory sa ľahko zariaďujú podľa zvoleného štýlu,
napríklad môže byť mladistvá, elegantná, romantická, ale aj luxusná. Pri týchto štýloch môžeme využiť
dekory, ktoré doplnia farebné alebo biele obklady
(napr. katalógy Vives, Undefasa, Azteca, Todagres a
Inalco). Takto môžeme priestoru pridať osobitý štýl.
K tomu potrebujeme len kvalitnú sanitárnu keramiku
s batériou, ktorá perfektne doplní keramický obklad.
Pri zariaďovaní sa musíme rozhodnúť, či si vyberieme výraznú sanitárnu keramiku, alebo si ponecháme v centre pozornosti farebný obklad. Hlavné
je nájsť vhodnú farbu obkladov a prispôsobiť si k
nemu dekory, sanitárnu keramiku a doplnky.
Na druhej strane dnes už máme v ponuke aj farebnú
sanitárnu keramiku, batérie, kúpeľňový nábytok a
doplnky, preto sa nemusíme sústrediť sa len na
farebnosť obkladov, ale môžeme si obklady doplniť
farbou.

obklady v tomto štýle od 17,767 €/m²

obklad a dlažba
Undefasa, Calacatta
obklad 20x20 cm - 20,856 €/m²
dlažba 41x41 cm - 17,107 €/m²
dekory od 3,485 €/ks
zrkadlo a nábytok Scarabeo, Antica
batéria Grohe, Sinfonia

obklad a dlažba
Undefasa, Girotondo
obklad 20x50 cm - od 19,642 €/m²
dlažba 33x33 cm - 16,764 €/m²
dekory od 8,263 €/ks
sanita Scarabeo, Moai
batéria Ritmonio, D35
doplnky Cosmic, Basic

obklad a dlažba
Vives, Vetro
obklad 20x20 cm - od 42,957 €/m²
Vives, Monocolor Alaska
dlažba 31,6x31,6 cm - 27,405 €/m²

Nezabudnite, dnes už kúpeľňa neslúži len na každodennú očistu tela - je to aj miesto oddychu a relaxu.
Všetky tu uvedené značky nájdete v našej predajni
a aj oveľa viac:
obklad a dlažba
Azteca, Tropic
obklad 31x75 cm - od 43,996 €/m²
dlažba 45x45 cm - 36,439 €/m²
dekory od 25,232 €/ks

obklad a dlažba
Inalco, Nexus
obklad 32x59 cm - 54,122 €/m²
dlažba 32x32 cm - 41,678 €/m²
dekory - 54,122 €/m²
sanita, zrkadlo a doplnky
Cosmic, Simplex
batéria Cosmic, Control

obklad a dlažba
Vives, Candem
obklad 20x20 cm - 30,367 €/m²
dekory - od 2,122 €/m²
Vives, Arhus
dlažba 14,4/21,8/44,3x89,3 cm
- od 95,000 €/m²
vaňa Kaldewei, Ellipso Duo Oval
umývadlo s nožičkami
Bisazza Bagno, The Hayon Collection
obklad a dlažba
Dune, Matrix
mozaika 30x30 cm - 42,56 €/ks
Todagres, Sabbia
dlažba 40x40 cm - 60,09 €/m²
sanita Hatria, Sculture Evento
batéria Bongio, T Mix

obklad a dlažba
Vives, Blancos
obklad, 9 rôznych veľkostí - od 19,547 €/m²
Todagres, Project
dlažba 30x60 cm - 130,555 €/m²
sanitárna keramika Scarabeo, Planet

obklad a dlažba
Todagres, Cementi
obklad a dlažba 30x60 cm - 45,66 €/m²
sanitárna keramika a zrkadlo
Karim Rashid, Kawa
batérie Cisal/Karim Rashid, Kawa

doplnky Cosmic, Next

