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Praktyczna łazienka, która urzeka elegancją
RuckZuck radzi, jak urządzić domowe spa
Wykańczanie łazienki jest nie lada wyzwaniem, jednak przemyślana koncepcja sprawi, że wnętrze
będzie cieszyć funkcjonalnością przez wiele lat. Jak stworzyć wystrój, który zachwyci stylowym
wyglądem, zachowując jednocześnie komfortowy charakter? Eksperci RuckZuck dzielą się
użytecznymi pomysłami na aranżację łazienki.

– Urządzanie łazienki to nie tylko wyposażenie jej w niezbędne sprzęty, ale także nadanie jej pięknego
wyglądu. Duże znaczenie mają kolory, faktury i kształty. Choć nie spędzamy w tym wnętrzu zbyt dużo
czasu w ciągu dnia, chcemy zadbać o jego estetykę. Bogate możliwości wykończeniowe sprawiają, że
łazienka o każdym metrażu może stać się swoistą perełką aranżacyjną – mówi Katarzyna Śliwińska,
kierownik działu marketingu i reklamy, RuckZuck.

Wanna czy prysznic?

Podstawowym elementem każdej łazienki jest wanna lub prysznic. To pierwsze rozwiązanie jest idealne
dla osób, które długą kąpiel uważają za najlepszy sposób na relaks po ciężkim dniu. Największą
popularnością cieszą się wanny akrylowe i żeliwne – są wytrzymałe, łatwe w utrzymaniu czystości, a
woda długo utrzymuje w nich przyjemną temperaturę. W niewielkim pomieszczeniu świetnie sprawdzi
się model narożny, który maksymalnie wykorzysta dostępną przestrzeń. Natomiast w większych
łazienkach niezwykle efektownie zaprezentuje się wanna wolnostojąca, której wyróżnikiem mogą być
złote lub miedziane nóżki, nawiązujące do stylu angielskiego.

Prysznic to z kolei dobry wybór dla zwolenników krótkich kąpieli. Niezwykle modne są kabiny otwarte,
tzw. walk-in, które cechuje płaski brodzik (lub jego brak), a wydzielone są za pomocą nieruchomych
ścianek. Jest to nie tylko nowoczesna propozycja, ale również bardzo wygodna – szczególnie polecana
osobom starszym i niepełnosprawnym. W przypadku ograniczonej przestrzeni warto postawić na
kabinę podwójnie składaną – gdy nie jest używana, jej drzwiczki składają się i przylegają do ścian, nie
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zajmując dodatkowego miejsca. Jeśli wśród domowników są dzieci najlepsza będzie natomiast
zabudowana kabina z wysokim brodzikiem, który może pełnić funkcję wanny.

Estetyczne wykończenie ścian i podłóg

Standardowe płytki ceramiczne to wciąż najczęściej spotykane wykończenia ścian w łazience – są łatwe
w montażu, trwałe i mało wymagające w czyszczeniu. Osoby poszukujące bardziej intrygujących
rozwiązań mogą jednak sięgnąć np. po płytki 3D, drobne mozaiki czy tapetę z włókna szklanego. Na
topie są również kamienie (w szczególności marmur i granit) oraz beton, który w połączeniu z drewnem
nada łazience bardzo szykowny wygląd. W małych łazienkach lepiej sprawdzą się jasne barwy ścian,
które wizualnie powiększą przestrzeń i dodadzą blasku. Ciemne brązy i grafity zarezerwowane są dla
przestronnych wnętrz.

Rozmaity wybór materiałów dotyczy również posadzki. Można zdecydować się na kafle ceramiczne,
gres, kamień, a nawet… panele. Choć ostatnia opcja bardziej kojarzy się z wykończeniem salonu czy
sypialni, deski można z powodzeniem zamontować także w łazience. Najodpowiedniejsze będą modele
o wytrzymałej konstrukcji i właściwościach wodoodpornych. Tego typu propozycje dostępne są np. w
kolekcji SONO firmy RuckZuck, zawierającej modele doskonale imitujące drewno i kamień.

– Łazienkę można ozdobić nie tylko poprzez dobór ciekawej armatury oraz atrakcyjnego wykończenia
ścian i podłóg, ale także sięgając po dodatki. Duże lustra pięknie rozświetlą przestrzeń i sprawią, że
wyda się przestronniejsza. Roślinność lubiąca wilgoć i ciepło (np. cibora, oplątwa czy paproć)
wprowadzi świeży, naturalny klimat. Pięknymi dekoracjami dla osób o romantycznej duszy będą
natomiast świece. Dzięki takim detalom łazienka stanie się przytulnym i stylowym wnętrzem – dodaje
Katarzyna Śliwińska.

Pełna oferta podłóg RuckZuck jest dostępna pod adresem: www.ruckzuck.pl

###
Informacje o RuckZuck:
RuckZuck to jedna z największych w Polsce marek salonów oferujących podłogi, drzwi i artykuły
wykończeniowe. Koncept biznesowy RuckZuck powstał w 2004 roku w centrali firmy Classen w Niemczech.
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W tym samym roku w Polsce została założona spółka RuckZuck.biz, która zajęła się rozwojem Systemu
Partnerskiego RuckZuck na terenie Polski oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.ruckzuck.pl

Dodatkowych informacji dla prasy udzieli:
Monika Wawszczyk, Imago Public Relations
tel. +48 32 608 29 85
mobile: +48 697 120 725
e-mail: monika.wawszczyk@imagopr.pl
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