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projekt     Dom pod Liczi TERMO / Biura Projektów ARCHON+ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
pomieszczenie     Łazienka 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
kategoria      Prywatne 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
OPIS: 

Łazienka Domu pod Liczi TERMO utrzymana jest w stylu 

nowoczesnym. Wykorzystanie jasnych wielkoformatowych płytek 

gresowych daje poczucie przestrzeni i czystej formy. Nowoczesne 

bryły doskonale współgrają jednak z ciepłym, jasnym drewnem, 

które sprawia wrażenie przytulności. 

Dominantę kolorystyczną stanowi biel ożywiona interesującym 

motywem mozaiki. Eleganckie, kubiczne kształty ceramiki doskonale 

komponują się z chłodnym chromem armatury i dodatków. Szyku 

łazience dodaje efektowne oświetlenie ukryte w suficie 

podwieszanym, a lustro optycznie powiększa przestrzeń. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

MATERIAŁY: 

- Płytka gresowa w kol. białym 60x60 

- Mozaika  dekoracyjna z fakturą w odcieniach niebieskiego 30x30 

- Umywalka prostokątna na stelażu 80x45cm 

- Miska wc podwieszana 

- Bidet podwieszany 

- Wanna 80x180 akrylowa biała  

- Bateria umywalkowa  

- Bateria wannowa podtynkowa 

- Bateria prysznicowa podtynkowa  z deszczownicą 

- Szyba prysznicowa ze szkła hartowanego ( na wymiar ) 

- Odpływ  liniowy 

* Koszt wykonania łazienki uzależniony jest od jakości oraz rodzaju 

zastosowanych materiałów  
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ARCHITEKT MONOstudio radzi: 

W swoim domu, a zwłaszcza w przestrzeniach najbardziej kosztogennych, takich jak np. łazienka, zastosuj stonowaną ponadczasową 

kolorystykę.  Doskonale sprawdzą się kolory ziemi, czyli biel, czerń, szarości, beże, kremy, które świetnie komponują się z każdym drewnem, 

kamieniem, mozaiką, a także innymi żywymi kolorami. Jeśli masz jednak ochotę na intensywny kolor, użyj go w dodatkach. Czerwone ręczniki, 

czy turkusowe akcesoria łazienkowe możesz w łatwy sposób wymienić w momencie, kiedy zechcesz wprowadzić inny akcent.  

Konsekwencja w doborze materiałów daje najlepszy efekt. Prostota jest najbardziej elegancka, więc wybierz dwa max trzy wzory płytki do 

swojej łazienki. Postaw jednak na różnorodność formatów i struktur. Jeden dekor w postaci drewna, kamienia, płytki w kolorze lub strukturze 

skutecznie przyciągnie uwagę i nada przestrzeni szyku. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY? 

Krakowska pracownia MONOstudio to zespół młodych architektów, projektantów wnętrz, 

designerów. Pracujemy nad projektami w całej Polsce, podejmujemy też współpracę z klientami 

spoza granic. Specjalizujemy się w tworzeniu wnętrz prywatnych, czyli domów, mieszkań i 

apartamentów. Najlepsze efekty osiągamy pracując przy inwestycjach „pod klucz”, jednakże z 

każdym klientem indywidualnie określamy zakres opracowania projektowego i obowiązków, 

czego efektem jest propozycja uszyta na miarę.  

Tworzymy zatem kompleksowe projekty WNĘTRZ domów, apartamentów, mieszkań promując 

innowacyjne formy sztuki. Pracujemy także nad lokalami publicznymi, wymagającymi 

skomplikowanych założeń projektowych. W naszych aranżacjach WNĘTRZ hoteli, restauracji, 

pubów, salonów piękności, sklepów dążymy do stworzenia unikalnego klimatu 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
JAK PRACUJEMY? 

Współpracę z klientem rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu 

na temat jego preferencji co do funkcjonalności i stylistyki wnętrza. 

Pozyskujemy także informacje, ile osób będzie mieszkało w danej 

inwestycji, jakie zwyczaje, upodobania i pasje mają użytkownicy, 

ponieważ one w istotny sposób będą wpływały na praktyczność 

wykorzystania przestrzeni.  

Przechodzimy zatem to utworzenia planu funkcjonalnego, który ukaże 

kształt i potencjał inwestycji. W kolejnym etapie zabieramy się za 

przygotowanie wizualizacji oraz dokumentacji technicznej, która z 

kolei będzie stanowić nieodzowny materiał dla wykonawców. 

Dobieramy także szczegółowo materiały wyposażenia, przekazując 

inwestorowi informacje na temat ilości, jakości i dostępności poszczególnych elementów. 

Do projektu i realizacji angażujemy inżynierów, stolarzy, ekipy budowlane, artystów, designerów, a nawet innych architektów - wspólnie 

osiągamy najlepszy efekt. Współpraca z fachowcami tak różnych dziedzin pozwala weryfikować projekt. Często wymaga to od nas pokory i 

poskramia nasze plany, ale dzięki temu klient otrzymuje najwyższą jakość usług dopasowaną do budżetu.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ PROJEKTANTA MONOstudio?  

Każdy sam lepiej lub gorzej może zaaranżować WNĘTRZE. Warto 

jednak zastanowić się nad zatrudnieniem profesjonalisty, biorąc 

pod uwagę wysokie ceny budowy domu czy innej nieruchomości. 

Wynagrodzenie projektanta podniesie koszt inwestycji o kilka 

procent. 

Zaoszczędzisz jednak przy zakupie materiałów, ponieważ z dobrym 

projektantem kupisz jakościowo lepszy materiał z większym 

rabatem. Funkcjonalnie zaplanowane wnętrze da Ci więcej 

satysfakcji, a dzięki sprawdzonym fachowcom /dostawcom, 

wykonawcom, ekipom budowlanym/ remont nie będzie udręką. 


