stilkopalnica

o, mare mio!

Mediteranske sanje. S temi izdelki bo zagotovo hitreje bilo
srce vseh mediteranskih navdušencev.
V GIBANJU ▼
Kad za prho Water Drop bo vašo kopalnico
odela v zavidljivo eleganco.
Ceramica Flaminia, od 830 EUR
◣ SVETLEČE
Barve svečnika
Hurricane Syros
vam bodo pričarale
nepozabne trenutke.
Sia, pribl. 26 EUR

Kaj vam pri obnovah in zasnovah tega
prostora predstavlja izziv?
Poseben izziv je, da ne glede na
prostorsko omejitev oblikujeva zanimivo,
funkcionalno in na videz prostorno
kopalnico, s posebno osvetlitvijo, izborom
zanimivega granitogreza ali druge stenske
in talne obloge, s kakšno vmesno steno ali
nišami za shranjevanje.
V kakšno kopalnico bi najraje vstopali vsako
jutro?
V prostorno kopalnico z izhodom na vrt
ali s pogledom na naravo, z veliko kadjo za
namakanje in tušem za »jutranji dež« ter
z ležalnikom za sproščanje. Vsekakor pa v
naravnih tonih, s kakšnim črnim detajlom,
po možnosti z oblikovalskim kosom
Patricie Urquiole.
www.detajl-celota.com

PO KOPANJU: LEPOTNI NASVETI ZA »POTEM«
Wellness za obraz: Osvežilni tonik za obraz Monteil z izbranimi izvlečki morskih rastlin in sestavin
poleg globinskega čiščenja koži zagotavlja tudi vlago. www.monteil.com
Wellness za lase: Fluid Coiffant iz linije Bleu je dišeč zaključek za naravni videz pričeske. Sveža nota
limone in čutno topla avra ambre poskrbita za podoživljanje poletnega sija – tudi v jeseni.
www.labiosthetique.si
Wellness za telo: Krema Sensai Premier – The Body Cream razvaja kožo, duha in čute. Izvlečki alg,
ki rastejo samo ob japonski obali, omogočajo koži lastno DNA obnavljanje. Uporabljate jo zjutraj in/ali
zvečer. www.kanebo.com
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BESEDILO Florentine Knotzer FOTOGRAFIJE PROIZVAJALCI

▲ NARAVNO
Skledica za
milo Sea Shell v
prostoru ustvarja
pridih morske
čarovnije. www.
dotcom-giftshop.
com, pribl. 5 EUR

POČITNIŠKI VONJ
Krema za telo Sensai Premier
znamke Kanebo z ekstraktom
japonskih alg.

Pogovarjali smo se z arhitektkama
Marjetko Lužovec Hrvatin in
Matejo Lužovec iz arhitekturnega
biroja Detajl in celota.
V kakšnem oblikovalskem dialogu naj bo
kopalnica z drugimi prostori domovanja?
V sodobnem arhitekturnem oblikovanju
prostore interjerja vedno bolj povezujemo,
tako med seboj kot z eksterjerjem. Nič
drugače ni pri oblikovanju kopalnice, ki
jo pogosto zasnujeva kot bivalni prostor
oziroma domačo oazo sprostitve, če se le da
povezano z izhodom na teraso ali vrt, lahko
pa tudi s spalnico.

sveže ◢
Krema Advanced
Marine Biology Cream z
morskimi sestavinami za
mladosten sijaj.
La Prairie, 157 EUR

KRILATO ►
Serija umivalnikov Ala (v
prevodu krilo) v kopalnico
prinaša lahkotnost. Antonio
Lupi, od 475 EUR

V KOPALNICI ...

