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Kto choć raz marzył o podróży na Daleki 

Wschód, z pewnością doceni uroki 

tej łazienki. Ciemny grafit przypominający 

swym odcieniem heban i mieniące się 

w świetle dekory zapraszają do długiej, 

odprężającej i aromatycznej kąpieli.

Łazienka na planie prosto-
kąta z oknem. Wanna  
o wymiarach 160 × 70 cm.
Umywalka zawieszona 
na dodatkowej ściance.

4,6  m2

Dyskretny urok orientu.

Opium

2,
54

 m

1,75 m

Proszę o strukturę!
Przemyślane ułożenie dekoracji 
pozwala wygrać wszystkie  
jej atuty. Podświetlona wnęka  
z dekorem dyskretnie eksponuje 
jego orientalny ornament.
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Opium

Płytka ścienna  
Opium grafit
360 × 250 mm

Dekor ścienny   
Opium grafit
360 × 250 mm

Dekor ścienny   
Opium krem
360 × 250 mm

Mozaika ścienna   
Opium krem
300 × 300 mm

Płytka ścienna  
Opium krem
360 × 250 mm

Płytka podłogowa  
Opium grafit
333 × 333 mm   /   8 mm

Płytka podłogowa  
Opium krem
333 × 333 mm   /   8 mm

Liczy si´ nie tylko wyglàd
Dziś łazienka jest miejscem, w którym 
pielęgnuje się nie tylko ciało, ale i duszę. 
W kąpieli porządkujemy myśli, łapiemy 
oddech. Warto zatroszczyć się o dodatki, 
które umilą nam spędzony w niej czas, 
takie jak kadzidełka, świeczki zapachowe, 
relaksujące olejki, ulubione książki.

Listwa ścienna  
Steel Flot 
360 × 10 mm
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Płytka ścienna  
Opium krem 
250 × 360 mm

Płytka podłogowa  
Opium krem 
333 × 333 mm   /   8 mm

Płytka podłogowa  
Opium szary
333 × 333 mm   /   8 mm

Płytka ścienna  
Opium szary
250 × 360 mm

Dekor ścienny  
Opium flower
250 × 360 mm

Listwa ścienna  
Opium flower
74 × 360 mm

Mozaika ścienna  
Opium krem
300 × 300 mm

Opium

Łazienka na planie prostokąta.
Wanna o wymiarach 170 × 75 cm.
Wzdłuż całej ściany długi blat
mieszczący umywalkę i wszystkie 
drobiazgi.

4,3 m2

Opium
Wiecznie 
      kwitnàca.

2,
32

 m

1,86 m

Podświetlona dekoracja
Przepisów na niebanalne wnętrze 
mamy sporo. Ten wykorzystuje 
łagodny, kwiatowy dekor, 
który ułożono na powierzchni 
delikatnie odsuniętej od ściany. 
Konstrukcję obowiązkowo 
podświetlono od spodu.

Profil szklany  
brzoskwiniowy
360 × 10 mm

Profil szklany  
Cado szary
360 × 10 mm


