Remontujesz łazienkę? Dowiedz się jak zrobić to sprawnie,
szybko i w nowoczesnym stylu
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Remont łazienki to nie lada wyzwanie, z którym przyjdzie się zmierzyć każdemu, kto
posiada własne mieszkanie lub dom. Sytuacja jest prostsza, jeżeli mieszkamy w domu i
mamy dwa pomieszczenia sanitarne, ponieważ nie doświadczymy dyskomfortu związanego z
brakiem łazienki przez pewien czas. Kolejnym wyzwaniem jest to, jak ją zaprojektować i na
co się w niej zdecydować? Podpowiadamy, jak przygotować się do remontu naszej łazienki i
jak urządzić ją nowocześnie i z klasą.
Remont łazienki zacznijmy od przygotowań
Jeżeli chcemy, aby remont łazienki przebiegł w miarę szybko i sprawnie, powinniśmy w pierwszej
kolejności - zanim jeszcze zaczniemy kupować wyposażenie do niej - zamówić wprawnego fachowca,
który podejmie się wykonania prac w naszym domu. W tym wypadku, najlepszą wizytówką jest
wykonana przez daną osobę wcześniejsza praca, po której będziemy mogli stwierdzić solidność i
jakość usług oraz wiele innych kwestii.
Proponujemy pozyskać kontakt do osoby, którą mogą polecić nasi znajomi lub bliscy. To da nam
swego rodzaju gwarancję, że praca zostanie dobrze wykonana. Bez względu na to, czy uda nam się
znaleźć taką osobę lub firmę z polecenia, czy też będzie to ktoś, kogo nie znamy, powinniśmy
wybierać ludzi wszechstronnych. Pozwoli to uniknąć konieczności organizowania innej ekipy
remontowej, a w rezultacie, może sprawić, że usługa zostanie wykonana kompleksowo i taniej. Takie
poszukiwania powinniśmy rozpocząć dużo wcześniej, ponieważ zazwyczaj osoby lub firmy
świadczące usługi na wysokim poziomie, posiadające różnorodne umiejętności i przystępne cenowo,
są bardzo rozchwytywane.

Gdy już uda nam się skontaktować z naszym wykonawcą, postarajmy się, aby odwiedził naszą
łazienkę zanim rozpoczniemy remont. Pozwoli to ustalić, jakie wyposażenie będzie można
zamontować w tym pomieszczeniu. Dobry i uczciwy fachowiec podpowie nam, na co najlepiej się
zdecydować. W końcu to on zna się najlepiej na tym fachu oraz działaniu urządzeń sanitarnych.
Takie spotkanie sprawi też, że nie będziemy marnować czasu na szukanie rzeczy, które nie będą
miały prawa bytu w naszej łazience, gdyż na przykład nie pozwoli na to metraż pomieszczenia lub
ściany.
Abyśmy mogli szybko i sprawnie przystąpić do remontu, udajmy się wcześniej na zakupy, ponieważ
może się okazać, że niektóre z wymarzonych rzeczy są dostępne na zamówienie. Możemy też trafić
na okazję i kupić coś taniej lub jeżeli nie posiadamy miejsca na przechowanie wszystkich
zakupionych materiałów, zamówić je i odebrać po jakimś czasie z magazynu. Wcześniejsze
odwiedzenie sklepu będzie dla nas istotne szczególnie wtedy, kiedy będziemy wybierać takie
elementy jak miska WC, umywalka, wanna i tym podobne.
Zróbmy to nowocześnie i z klasą!
Obecnie rynek kipi od ilości i różnorodności towarów, które możemy nabyć, aby urządzić naszą
wymarzoną łazienkę. Bardzo modne ostatnimi czasy stały się wyeksponowane, prostokątne
umywalki lub te wykonane z innych materiałów niż ceramika - granitu, szkła lub nawet drewna. W
tym wypadku kształt tak naprawdę zależy tylko od naszego upodobania. Połączenie takiej umywalki z
bateriami, które działają na fotokomórkę, staje się obiektem nie tylko nadającym naszej łazience
charakteru, ale również nowoczesności.
Coraz częściej w łazienkach stosowane są rozwiązania, które automatyzują procesy takie jak
spłukiwanie lub mycie rąk. Jeżeli cenimy sobie relaks i klasę, to możemy rozejrzeć się za okrągłymi,
wolnostojącymi wannami, które - w zależności od materiału wykonania - będą cechowały się coraz
to lepszymi właściwościami związanymi z odpornością na uszkodzenia. Materiał w przypadku wanny
wpływa też na utrzymywanie temperatury wody oraz na jej wygląd.
Wanna stojąca na środku łazienki wraz z wolnostojącym kranem, coraz częściej spotykana jest w
polskich domach. Jednak, jeżeli nie posiadamy tyle miejsca lub chcemy postawić na praktyczność, to
bardzo dobrym rozwiązaniem będzie prysznic, który obecnie zaczyna królować w postaci zabudowy
pokrytej ceramiką z drzwiami lub bez nich. Dla nieco mniejszych pomieszczeń, gdzie liczą się
czasami nawet centymetry, dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie wiszącej miski WC, która
zdobywa uznanie ze względu na łatwiejsze utrzymanie czystości wokoło oraz swoją wytrzymałość.
Prócz tego, daje możliwość zaoszczędzenia miejsca na inne elementy wyposażenia
Jesteśmy już po remoncie łazienki, ale czegoś tu brakuje…
Kiedy już fachowiec przestanie gościć w naszym domu i będziemy mogli uznać remont łazienki za
skończony, możemy przystąpić do wyposażenia pomieszczenie w niezbędne w codziennym
użytkowaniu dodatki. Samo wyremontowanie łazienki oraz uzbrojenie jej w nowoczesne i ładne
sanitaria, nie sprawi, że będzie cieszyć oko. Po remoncie przyjdzie nam się do niej wprowadzić z
wieloma rzeczami ponownie i będziemy musieli je w miarę możliwości schować lub ładnie poukładać.
Dobrym rozwiązaniem, które pozwoli nam pochować wiele rzeczy, a przy tym będzie się
komponowało z całością wystroju, jest zakupienie pojemnych mebli łazienkowych (np. polecane
przez wielu szafki do łazienki firmy KOŁO). Producenci ceramiki łazienkowej często proponują
szeroki wybór wyposażenia dodatkowego do łazienek. Co najlepsze, taka szafka wpisuje się idealnie
w panujące obecnie trendy kolorystyczne, które są stonowane, a jej funkcjonalność pozwala nie tylko
na schowanie wielu rzeczy, ale również na zastąpienie nią lustra.
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