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sPis tReśCi

drodzy Czytelnicy,
Wyobraźcie sobie najbardziej relaksujące pomieszczenie 

w domu. Ciche, wygodne, dające poczucie spokoju i odprę-
żenia. Co to będzie? Kiedy ja zadaję sobie to pytanie, przed 
moimi oczami pojawia się obraz łazienki. To w niej spędzamy 

chwile relaksu w kąpieli, oddajemy się kojącym zabiegom kosmetycznym, 
regenerujemy siły po pełnym emocji dniu. Żeby łazienka mogła pełnić  
– niezależnie od wielkości – rolę komfortowego pokoju kąpielowego, warto 
byśmy zadbali o jej odpowiednią aranżację.

Remont lub odświeżenie tego pomieszczenia jest doskonałym pretekstem, 
by stworzyć sprzyjającą relaksowi atmosferę. Korzystając z faktu, że lato to 
remontowa pora roku, poświęcamy najnowsze wydanie magazynu „Sztuka 
Dekoracji” zagadnieniom związanym z łazienkami.
Na łamach magazynu prezentujemy najnowsze kolekcje armatury, glazury 
oraz terakoty, publikujemy również porady i komentarze ekspertów ułatwia-
jące dokonanie najtrafniejszego wyboru. Poruszamy ważne tematy, takie jak 
ogrzewanie pomieszczenia kąpielowego, kupno wanny i kabiny prysznicowej, 
podsuwamy pomysły i interesujące wnętrzarskie rozwiązania. Mamy świado-
mość, że jesteśmy po to, by pomóc naszym czytelnikom i klientom w spełnie-
niu marzeń o wspaniałej łazience, w której będą czuć się komfortowo.
Chcemy też inspirować, dlatego nie mogło zabraknąć tematów na topie 
– modnego oświetlenia, nowoczesnych kabin prysznicowych z sauną i hydro-
masażem oraz porad dotyczących wykorzystania drewna w łazienkach.  
Na łamach „Sztuki Dekoracji” znajdziecie Państwo te tematy. Nie zapomnie-
liśmy również o najbardziej wymagających klientach. Znajdą oni niezbędne 
informacje o wyszukanym asortymencie, dostępnym na zamówienie.  
Zachęcam do zapoznania się z tą ofertą.
Mam nadzieję, że z naszą pomocą znajdą Państwo inspiracje, które  
pozwolą Wam cieszyć się nową, wspaniale urządzoną łazienką.

Praktyczne porady,
jak urządzić łazienkę  

każdej wielkości.

Na łamach „Sztuki Dekoracji” 
prezentujemy inspirujące 

pomysły na aranżację łazienki.
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Ciekawa stylistyka, efek-

towna forma i perfekcyjne 

wykonanie to główne zalety 

tego zestawu akcesoriów 

łazienkowych. Extravagan-

za idealnie wkomponuje  

się w aranżację nowocze-

snego wnętrza. 

Dywanik 
łazienkowy 
Exclusive 
MulTiDeCoR
50x70 cm

3999 zł

nowości  
w Obi
Mamy wszystko,  

co potrzebne, 
żeby wyremontować 
i wyposażyć każdą 

łazienkę.

W ofercie  
marketów OBI 

 dostępna jest pełna 
gama produktów 

wykończeniowych, 
ceramiki, armatury  
i sanitariatów, które 
pasują do wszystkich 

łazienek. 

Odpływ łazienkowy   
Express Eau  
WiRQuiN 

43500 
zł

Doskonała alternatywa dla kla-

sycznych brodzików. Zabudowu-

jąc odpływ dowolnymi płytkami 

ceramicznymi, stworzymy cieka-

wą kabinę prysznicową.

Głowica natryskowa  

wykonana z wysokiej 

jakości plastiku ma  

minimalistyczną formę  

i modne chromowane 

wykończenie. To idealny 

produkt dla osób cenią-

cych klasyczne rozwiąza-

nia w dobrej cenie.

Pasuje do małej i dużej łazienki. Czyni 

wnętrze bardziej przytulnym. Dzięki 

błyszczącym, srebrzystym nitkom  

z włókna lurex nadaje łazience eleganc-

ki charakter. O dywanikach z oferty OBI 

czytaj więcej na str. 48-49.

Kabina 
Klarisa   
KeRRA 

159900 
zł

Kabina Sole  
KeRRA

275000 
zł

Lustro 
łazienkowe
Etap 

49999 
zł

Akcesoria 
łazienkowe 
Extravaganza 

BiSK 

od 4999 
zł

Niewiele jest rzeczy 

tak przyjemnych, 

jak gorący prysz-

nic. Zwłaszcza, 

jeśli kabina posiada 

funkcję hydroma-

sażu i wyjątkową 

deszczownicę  

w formie kaskady. 

Nowoczesne 

wzornictwo, zielone 

ścianki z hartowa-

nego szkła, ergono-

miczny kształt oraz 

bogate wyposaże-

nie i funkcja sauny 

to zalety kabiny 

Sole. O kabinach  

z ofert OBI czytaj 

więcej na str. 42-44.

Do tej pory technolo-

gia 3D zarezerwowa-

na była wyłącznie dla 

kina. Dziś wkracza 

do naszych łazienek. 

Wszystko dzięki 

zastosowaniu  

w lustrze Etap oświe-

tlenia LED, które daje 

efekt głębi.  

super 
nowość
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Bateria 
umywalkowa 
chromowana Style  
oBi

24900 
zł

Elegancka bateria umywalkowa z kolekcji Style  

to połączenie klasycznych rozwiązań technicznych 

i nowoczesnego wzornictwa. Solidne wykonanie 

gwarantuje komfortowe użytkowanie baterii. 

Bateria 
podtynkowa 
Chili, DeANTe 

22999 

Głowica 
natryskowa 
Chili Chrom 
DeANTe 

9999 
zł

zł
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Pompy do 
odprowadzania ścieków 

Sanirozdrabniacze to urządzenia, które zamontować można 
w niemal każdych warunkach. Pozwalają na budowę łazienki 
tam, gdzie nie ma bezpośredniego odprowadzenia kanalizacji 

lub istniejąca instalacja umieszczona jest zbyt wysoko albo zbyt 
daleko. Zamontujemy je w niewielkich domkach letniskowych,  
łazienkach organizowanych na strychu, pod schodami czy w piw-
nicy. Przydadzą się też w blokowych łazienkach, które wymagają 
przearanżowania przestrzeni i zmiany położenia sanitariatów  
– przestawienia WC czy umywalki, zainstalowania dodatkowego 
prysznica czy wanny. 

Rozdrabniarka 
fekaliów 
Watermatic 
WWW.WATeRMATiC.Pl

125000 
zł

Akcesoria  
łazienkowe Terra  
BiSK

od 2599 
zł

Szafki  
Nano Colours 

CeRSANiT

od 24800 
zł

Akcesoria łazienkowe 
Bramante 
AWD 

od 7999
zł

Akcesoria 
łazienkowe 

Emotion 

BiSK 

od 1999 
zł

Ciekawe akcesoria wykonane  

z kompozytu masy plastycznej  

imitującego naturalny kamień.  

Pasują do łazienek utrzymanych  

w jasnych i ciepłych barwach,  

zaaranżowanych w stylistyce eko. 

Nano Colours to meble stworzone 

specjalnie dla małych łazienek  

i dostępne na rynku dopiero od 

kilku tygodni. Linię Nano cechuje 

funkcjonalność i ergonomia. Cie-

kawa kolorystyka, proste kształty  

i łatwość łączenia ze sobą po-

szczególnych elementów sprawia-

ją, że kolekcja Nano niewątpliwie 

zrewolucjonizuje nasze myślenie  

o aranżacji każdej, nawet najmniej-

szej łazienki.   

Gresy szkliwione mogą być różno-

rodnie barwione i zdobione dzięki 

czemu łatwo dopasowują się do 

każdego wnętrza. Kolekcję płytek 

Ancona polecamy miłośnikom sto-

nowanej kolorystyki i drewna.

W skład kolekcji Bramante wchodzą  

eleganckie regały, półka ścienna oraz  

funkcjonalny stojak łazienkowy ze szczotką 

WC. Sprzęty z chromowanej stali wyposa-

żone są w półeczki i podstawki ze szkła  

w kolorze czarnym.

Linia Emotion zawiera 

kilkanaście rodzajów 

stylowych akcesoriów 

łazienkowych z mleczno-

białego szkła i chromowa-

nej stali. To funkcjonalne 

akcesoria, które nigdy  

nie wyjdą z mody.  

Pompa Vidmatic przyda 

się w łazienkach, gdzie 

ze względów konstruk-

cyjnych nie jest możliwe 

grawitacyjne odprowa-

dzanie wody. Pozwala na 

wypompowanie jej z pralki, 

umywalki, wanny lub inne-

go urządzenia (bez WC) na 

wysokość do 6 metrów lub 

80 metrów (w poziomie). 

Rozdrabniacze 
ułatwia ją budowę 
łazienki w niemal 

każdych warunkach.

Klasyczne czy nowoczesne?  
Rozwiążemy wszystkie dylematy 
związane z wyborem akcesoriów. 

Kolekcja płytek 
Piumetta 

CeRAMiKA PARADyŻ
29,5x59,5 cm  

od 10900 /m2

zł

 więcej na www.obi.pl

Pompa  
do ścieków 
Vidmatic 
WWW.WATeRMATiC.Pl 

135000 
zł

Gres szkliwiony  
Ancona
CeRSANiT
29x59,3 cm 

od 7599 /m2
zł
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Jasne, pełne słońca wnętrze łatwo zaaranżować przy pomocy  
odpowiednich materiałów i barwnych kobiecych dodatków.

S łoneczny odcień koloru pomarańczowego, promienna biel kafelków ze srebr-
no-popielatą poświatą i wyrazisty granat płytek ozdobionych kwiatowym mo-
tywem, są dowodem na to, że łazienkę dekorowała młoda, energiczna osoba. 

Bogactwo zastosowanych we wnętrzu detali podkreśla jego wyjątkowość. Subtelną 
elegancję wydobywa z pomieszczenia delikatne oświetlenie zainstalowane nad 

prostą taflą lustra. Łazienkowe szafki i funkcjonalne półki pomagają w utrzymaniu 
porządku. Stonowaną kolorystykę ożywiają dodatki – chromowane akcesoria, 

pomarańczowe dozowniki czy ręczniki.  
Tam, gdzie niewielka powierzchnia łazienki nie pozwala na swobodne  

zainstalowanie przestronnej wanny, doskonale sprawdza się kabina 
prysznicowa. Szybka, relaksująca kąpiel pod prysznicem to 

dobre rozwiązanie – szczególnie dla młodej osoby, która 
żyje w ciągłym pośpiechu, ceni swój czas, wygodę  

oraz oszczędność pieniędzy. 

Kolory w łazience  
singielki 

8  sztuka dekoracji  

Kwiatowy deseń  
połyskuje 

metalicznie na 
ciemnych płytkach.

Umywalka 
z szafką 

 
Pasuje do zdecydowanej 

większości łazienek. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu  

z łatwością przechowamy 
niezbędne sprzęty 

i kosmetyki.
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Kolekcja 
płytek 
Romance  
CeRAMiKA ColoR
20x40 cm

od 3399/m2 zł

Komplet pudełek 
kartonowych   
GloBAl PACK
37x30x31 cm

2499/2 szt. 
zł

Aranżacja łazienkowa: 
kolekcja płytek Elvana, 25x40 cm, CeRSANiT, od 44,99 zł/m2; kabina 
Orchid, 120x80 cm (w komplecie szklane półki) SHoWeR-STAR 
1499,00 zł; szafka Elektra, 60 cm, DeFTRANS 399,00 zł; umywalka 
Onyx, 60 cm, DeFTRANS 479,00 zł; muszla wisząca Victoria z deską, 
RoCA 428,00zł; bidet Victoria, RoCA od 409,00 zł; akcesoria 
wiszące Rubin, DieTSCHe od 24,99 zł

Łazienka singielki powinna być nie tylko 
miejscem pięknym, ale również łatwym do 

utrzymania w czystości. 
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style

Łazienka singielki to przestrzeń,  w której dozwolone są wszystkie aranżacyjne rozwiązania. Swobodnie można tu łączyć różnorodne style, kolory oraz materiały.

radzimy:
„

Maciej Baranowski
architekt wnętrz

Meble Area 

FACKelMANN

384500
zł

Kolekcja  
płytek Maya  
oPoCZNo
30x45 cm

od 4799/m2
zł

Zestaw 
akcesoriów 
bambusowych
DieTSCHe

od 2499 
zł

Waga 
łazienkowa 
Camry  

od 6299
zł

Aranżacyjne triki

W zależności od wielkości łazienki, do jej funkcjo-
nalnego zaprojektowania wykorzystać możemy 
różnorodne aranżacyjne triki.

•  Podtynkowy montaż instalacji sanitarnej pozwoli na wy-
gospodarowanie miejsca do zbudowania wnęki, która 
posłuży nam jako półka na niezbędne młodej kobiecie 
łazienkowe gadżety.

•  Ceramiczne płytki w jasnych odcieniach beżu i różu oraz 
odpowiednie oświetlenie, powiększą optycznie przestrzeń. 
Doskonale będą pasować do szarych kafelków oraz bam-
busowych akcesoriów.

•  Niezwykle modne w tym sezonie są kwiatowe motywy. 
odnajdziemy je nie tylko na ceramicznych płytkach, ale też 
innych akcesoriach łazienkowych. Popularne są np. lampy 
w kształcie kielichów kwiatów. 

zł

Kolekcja  
płytek Capri  

oPoCZNo
20x50 cm

od 6499 /m2

Bateria 
chromowana 
umywalkowa 
Vento, DeANTe

19900 
zł

Bateria 
chromowana 
wannowa 
Avanto, DeANTe

24900 
zł

Bateria 
wannowa 
Quadrato 
 DeANTe

29900
zł Doskonałe 

rozwiązanie 
Podtynkowa instalacja 
spłuczek muszli oraz 

bidetu nie tylko podwyższa 
estetykę łazienki, ale też 
daje możliwość bardziej 
funkcjonalnej aranżacji. 

zł
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Czerwone akcenty
ożywia ją łazienkę, 
w której dominuje 
ciemna kolorystyka.

Aranżacja łazienkowa: 
płytki z kolekcji Fusion; kabina Serengeti, SHoWeR- 
-STAR, 120x90 cm,1799,00 zł; umywalka nablatowa 
349,00 zł; muszla Hall, RoCA 909,00 zł; zbiornik 
Hall, RoCA 809,00 zł; deska Hall, RoCA 329,00 zł; 
lustro Ferro 219,00 zł  

C hłodny grafit, ascetyczna biel i nasycona czerwień 
ceramicznych płytek pokrywających ściany oraz 
podłogę, wprowadzają do łazienki ład i harmonię, 
a przy tym dzielą ją na trzy umowne strefy. Strefa 

wokół umywalki, część prysznicowa i toaletowa mają swoje 
charakterystyczne barwy. Wszystkie strefy łączy prostota 
i elegancja. Na szczególną uwagę zasługuje ciekawa ceramika 
oraz przestronna kabina prysznicowa. Szczelna zabudowa 
z płytek i antygrzybiczne fugi sprawiają, że nawet w niewiel-
kim pomieszczeniu nie zagrażają nam skutki długo utrzymują-
cej się wilgoci.

Królestwo singla
W męskiej łazience, jak w życiu, najważniejsze są 

konkrety. Prostota, wygoda i odrobina intrygujących 
detali to coś, co nadaje jej charakter.

Strefa 
prysznicowa 
jest wyraźnie oddzielona 

od toaletowej. Kontrastowa 
kolorystyka nie zaburza 
harmonii wnętrza, którą 

podkreślają proste  
w formie sanitariaty.

Kolekcja 
płytek Fusion 
oPoCZNo
20x50 cm

od 6999/m2

zł
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Łazienkę singla cechują funkcjonalność  
i odważne łączenie ciekawych elementów 
wystroju wnętrza. Wyrazista kolorystyka 

odzwierciedla charakter właściciela.

radzimy:
„

Maciej Baranowski 
architekt wnętrz

12  sztuka dekoracji  więcej na www.obi.pl
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Drapieżne  
wzory

Ł azienka młodego mężczyzny to 
przestrzeń, która znakomicie 
nadaje się do przeprowadzania 

wnętrzarskich eksperymentów. uni-
wersalne połączenie czerni oraz bieli 
nie musi ograniczać się do układania  
klasycznej płytkowej szachownicy na 
łazienkowej podłodze. Z takim stylem 
i kolorystyką doskonale komponują się 
płytki oraz dekory, na których widnieją 
egzotyczne desenie, paski czy cętki. 
Wzory można łączyć wedle upodobań. 
Trzeba tylko pamiętać o dopasowaniu 
wymiarów oraz faktur płytek. 

Kontrastowa
aranżacja

łazienki wymaga od-
powiednich dodatków. 

Świetnie pasować będą tu 
chromowane baterie  

i dozowniki o ciekawych 
kształtach.

Bateria 
umywalkowa 
Primo Inox 

DeANTe

32900
zł

Panel/ 
deszczownica 
aluminiowa 
drewnopodobna 
Ritz
iNVeNA

48900
zł

Panel 
prysznicowy  
Tropical 
Square  
SANiToP

59900
zł

Pojemnik  

Rattan Style  

CuRVeR 
różne wymiary i kolory

od 1499 zł

Kolekcja 
gresów 
szkliwionych 
Pop Art  
CeRAMSTiC  
30x60 cm

od 9999 /m2 
zł

Pojemne szafki  

Ż adna łazienka nie obędzie się bez funkcjonalnej szafki. Szczególnie 
w niewielkim mieszkaniu trudno jest wygospodarować miejsce, w któ-
rym gromadzić można wszystko to, co w łazience warto mieć pod 

ręką. Zapas kosmetyków czy komplety ręczników wymagają dodatkowej 
przestrzeni, którą zyskamy, montując podwieszaną szafkę z kilkoma nie-
zależnymi przegródkami i półkami. W koszykach, które mogą stać sa-
modzielnie albo na półkach szafek, pomieścimy nie tylko opakowania 
z kosmetykami, ale i inne niezbędne w łazience rzeczy.  
W łazience singla przyda się też grzejnik, szczególnie taki,  
który zamontować można na maleńkiej powierzchni. Nie tylko 
ogrzeje pomieszczenie, ale i wysuszymy na nim ręczniki.  
o grzejnikach łazienkowych czytaj więcej na str. 54-56.

 więcej na www.obi.pl

Mozaika  
Fusion  
oPoCZNo
20x50 cm

5499 /szt.
zł

Słupek 
Domino 
KoŁo 

79700
zł

Bateria 

umywalkowa 

Quadrato 

DeANTe

22900
zł

Proste i eleganckie formy 
baterii umywalkowych 

sprawdzą się w nowoczesnej 
łazience.

Wszystko  
w porządku  

Wykonane z rattanu lub 
sztucznych tworzyw  
koszyki, w których  

przechowujemy przydatne  
w łazience produkty, 

pomogą nam utrzymać 
porządek.



 

Wszystko zostaje  
w rodzinie

W rodzinnej łazience wszyscy muszą czuć się komfortowo. 
Choć nie zawsze ma pokaźny metraż, to koniecznie musi być 

dostosowana do potrzeb najmłodszych, jak i najstarszych 
domowników. 

W  łazience, z której korzy-
stają wszyscy domow-
nicy, właściwie nie ma 
miejsca na ekstrawagan-

cję, wymyślne rozwiązania architek-
toniczne i kolorystyczne szaleństwo. 
Najważniejsze są tu za to trzy naczelne 
wnętrzarskie reguły – dbałość  
o wysoką jakość elementów wykoń-
czeniowych oraz solidność i funkcjo-
nalność. Łazienka towarzyszy do-
mownikom w dorastaniu, ale nie może 
się przy nich zestarzeć i zniszczyć. 
Dlatego warto zainwestować w solidne 

sanitariaty – zamontować przestronną 
wannę, prysznic oraz dwie umywalki. 
Dzięki temu, co najmniej dwie osoby 
będą mogły korzystać z łazienki w tym 
samym czasie. W takich warunkach 
najlepiej sprawdzą się materiały  
o niskiej ścieralności oraz wysokiej  
odporności na wilgoć, zabrudzenia 
oraz mechaniczne uszkodzenia. 
Najlepiej do takiego wnętrza pasować 
będzie klasyczna biel i ekologiczne 
barwy – beż, ciepły jasny brąz – oraz 
rattanowe, drewniane i bambusowe 
akcesoria. 
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Kolorystyka eko 
rozjaśnia przestrzeń  

łazienki.

Aranżacja łazienkowa: 
kolekcja płytek ściennych Arvena  
CeRSANiT 25x40 cm, od 42,99 zł/m2; 
wanna Duo SHoWeR-STAR 160x105 cm, 
569,00 zł; muszla wisząca Nexo z deską 
wolnoopadającą RoCA 858,00 zł; bidet 
Nexo RoCA 459,00 zł; umywalka Dama 
Senso RoCA 615,00 zł; lustro Twins 
KoŁo 239,00 zł; ramki do zdjęć Orlando 
STyleR, różne wymiary, od 42,99 zł  

Rodzinna łazienka powinna być 
zaprojektowana tak, by „dorastała” wraz  
z na jmłodszymi domownikami, a wszelkie  

w niej zmiany odbywały się bez konieczności 
przeprowadzania gruntownego remontu. 

radzimy:
„

Joanna Nauman 
dekoratorka wnętrz 

Zestaw 
akcesoriów 
dziecięcych 
Auto 
AWD

od 2999 
zł
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Kolekcja gresów 
Caledonia  
CeRAMiKA PARADyŻ
59,8x59,8 cm

12900 /m2

zł

Jasne barwy...
przestronne wnętrze,  

wygodna wanna.  
W tak zaaranżowanej 

łazience panuje  
całkowita 

harmonia, którą podkreśla-
ją naturalne detale  

i akcesoria.

Nowoczesna 
kolekcja 
gresów

półpolerowanych  
i rektyfikowanych zaspokoi 
potrzeby nawet najbardziej 
wymagającego użytkow-

nika.
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Umywalka 
szklana Napoli 
NoVoTeRM

od 7999 
zł

Suszarka 
łazienkowa 
Albatros  

GiFT 

(rozsuwane boczne 
skrzydła) 71x51x132 cm 

21900
zł

Kolekcja  
płytek Ikaria 
CeRSANiT
20x50 cm

od 5999/m2 
zł

Kolekcja  
płytek Vivida  
CeRAMiKA PARADyŻ
30x60 cm

od 5999/m2 zł

Bateria  
wannowa
Kwarc   
ARMATuRA KRAKóW SA 

3-otworowa,  
z zestawem prysznicowym 

64900 
zł

Pięknie  
i bezpiecznie  

Łazienka rodzinna to przestrzeń, którą dzie-
lą ze sobą najmłodsi i najstarsi domownicy. 
Jednym z priorytetów przy jej urządzaniu 

jest bezpieczeństwo. Powinna nie tylko cieszyć 
nasze oczy szczególną estetyką i pięknem wyko-
nania. Musi również zapewniać nam maksimum 
pewności, że naszym milusińskim nic złego się 
tu nie przytrafi. Zrezygnujmy więc z kanciastych 
sprzętów i zastąpmy je tymi o łagodnie zaokrą-
glonych krawędziach. Pod dywanikami rozłóżmy 
antypoślizgowe maty, a łazienkowe kontakty 
zabezpieczmy specjalnymi zaślepkami.  
Detergenty oraz inne środki chemiczne  
i lekarstwa przechowujmy w niedo-
stępnych dla dzieci szafkach. 

W marketach 
OBI dostępne są 
suszarki w wielu 

rozmiarach.  

Strefa dla  
dzieci

Obok niezbędnych sprzętów 
pojawia się tu wiele akcesoriów 

i zabawek, które umilają 
dzieciom codzienną kąpiel.  
Warto przeznaczyć na nie 

dodatkowe  pojemniki  
lub półki.

Rodzinna  
atmosfera 

Łazienka, która ma służyć 
wszystkim domownikom, musi 
mieć odpowiedni klimat i wy-

posażenie. Estetyczne, podwieszane 
sanitariaty łatwo utrzymamy  
w czystości, co ma ogromne znacze-
nie dla zdrowia i higieny dzieci oraz 
pozostałych członków rodziny.  
Wygodne będzie zamontowanie 
dwóch niezależnych umywalek oraz 
jak największej ilości półek, szafek 
i schowków. Elementy dekoracyjne 
ustąpią miejsca tym stricte funkcjo-
nalnym – dozownikom na kosmetyki, 
ręcznikom i akcesoriom kąpielowym.  

Zestaw 
akcesoriów 
dziecięcych 
Afryka 
AWD

od 2999 
zł

Kabina  
Haiti 
DuRASAN 

99900 
zł
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Wierzy Pani w stwierdzenie, że 
wnętrza, w których mieszkamy 
i najchętniej przebywamy, są zwier-
ciadłem naszego własnego wnę-
trza, charakteru, stanu ducha?
Gdyby moje mieszkanie faktycznie 
miało odzwierciedlać mój stan ducha, 
to niewątpliwie panowałby w nim eklek-
tyzm, taki twórczy bałagan wynikający 
z łączenia różnych stylów i wpływów. 
Życie każdego artysty jest życiem na 
walizkach, w biegu, ogromnym stresie 
i wiąże się z bezustanną zmianą oto-
czenia, poznawaniem nowych ludzi. 
Tymczasem moje mieszkanie musi być 
– i wierzę, że jest – świątynią spokoju. 
To bez wątpienia wnętrze zaplanowane 
w najmniejszym detalu, które obnaża 
mój perfekcjonizm.
 
Czy mieszkanie Kasi Cerekwickiej 
zdradziłoby nam coś więcej o niej 
samej – o jej usposobieniu, wrażli-
wości?
Czasem czuję, że bardzo brakuje mi 
spokoju ducha i w związku z tym cie-
szę się, że stworzyłam taki dom, który 
ten spokój mi zapewnia.
 
Jaka jest, według Pani definicja 
„dobrego i przyjaznego wnętrza”? 
Czym musi się ono charakteryzo-
wać, żeby poczuła się w nim Pani 
komfortowo?
W swoim mieszkaniu tak napraw-
dę przede wszystkim odpoczywam 
i tworzę. Dlatego  najważniejsza jest 
przestrzeń i to, żeby  pomieszczenie 
było jasne, pełne słonecznego światła. 
uwielbiam duże okna z inspirującym 
widokiem na panoramę miasta. Wie-
rzę, że mieszkanie musi być po prostu 
przyjazne domownikom.
 
Czy preferuje Pani wnętrza proste, 
stonowane, czy raczej awangardo-
we? Jakie lubi Pani oglądać, a w ja-
kich mieszkać?
lubię kolory, które dają wytchnienie, 
pozwalają się w pełni zrelaksować. 

Z tego względu, urządzając mieszka-
nie, zdecydowałam się na przewagę 
bieli, która chociaż jest niezwykle 
prosta i czysta, to nie zawsze łatwa 
w utrzymaniu. Co najważniejsze, 
zaaranżowane w bieli wnętrze nie 
starzeje się. To kolor, który sprawia, 
że jest ponadczasowe i uniwersalne. 
Żeby spotęgować wrażenie przytul-
ności, zdecydowałam się również na 
wprowadzenie odrobiny beżu, który 
pojawia się w elementach dekoracyj-
nych mojej sypialni.
 
Co jest dla Pani najważniejsze  
– estetyka, funkcjonalność, harmo-
nia czy może odrobina szaleństwa 
oraz podążanie za trendami i wy-
szukiwanie, kreowanie „smacz-
ków”, które podkreślają charakter 
Pani domu?
 

Pomimo że jestem estetką, to w moim 
mieszkaniu przewagę nad wszystkim 
ma funkcjonalność. Pozostałe ele-
menty zmieniają się wraz z nastrojami, 
porami roku. Są dynamiczne i płynne. 
Raczej nie ulegam modom, w związ-
ku z tym dominujący we wnętrzu styl 
nazwałabym nowoczesną klasyką. Nie 
czułabym się jednak w pełni dobrze, 
gdybym do swojego mieszkania nie 
wprowadziła odrobiny wnętrzarskiego 
szaleństwa. Stąd liczne przeszklenia, 
które powiększają optycznie prze-
strzeń, czy też gościnna czarna łazien-
ka w sercu białego mieszkania.
 
Gdyby miała Pani zaprojektować 
własne autorskie wnętrze, to jak by 
ono wyglądało?
Jestem przekonana, że dokładnie tak, 
jak teraz wygląda moje mieszkanie. 

Może, gdybym miała większy budżet, 
pozwoliłabym sobie na wykończenie 
łazienek naturalnym kamieniem. Ale 
i bez tego jestem bardzo zadowolona 
z kształtu tego wnętrza. Nie będzie 
przesady w stwierdzeniu, że to speł-
nienie moich marzeń. urządzałam 
mieszkanie z pomocą architektki, 
która bardzo mnie wspierała, podpo-
wiadając rozwiązania, na które sama 
nigdy bym nie wpadła. Nie ukrywam, 
że nie znam się na architekturze. Na 
tym chyba polega piękno świata, że 
pełen jest ludzi posiadających różne 
talenty. Dlatego możliwość sięgania po 
te talenty i dzielenia się nimi z innymi 
jest już sama w sobie przygodą. Wy-
znaję zasadę, że jeżeli sama czegoś 
nie potrafię, to proszę o pomoc ludzi, 
którzy są w danej dziedzinie najlepsi. 
Jedyne, co mi się marzy, to wiejski 

domek nad jeziorem. i gdybym miała 
poprosić kogoś o urządzenie takiego 
domku, to z pewnością byliby to moi 
dziadkowie. Marzy mi się odtworzenie 
takiego miejsca, w którym spędzałam 
dzieciństwo – ciepłego, sielskiego 
i całkiem zwyczajnego, które daje 
możliwość obcowania z przyrodą.

Czy ma Pani ulubiony przedmiot, 
np. mebel, który niekoniecznie jest 
bardzo funkcjonalny, ale po prostu 
piękny, bez którego nie wyobraża 
Pani sobie swojego mieszkania?
Jest oczywiście coś takiego. To pięk-
ne, stylizowane pianino akustyczne, 
o którym zawsze marzyłam.

Życie w świetle jupiterów, kon-
certowanie, spotkania z fanami, 
udzielanie wywiadów  to – wbrew 
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O ukochanym mieszkaniu, dobrych i przyjaznych wnętrzach 
oraz wymarzonym domku nad jeziorem rozmawiamy 

z piosenkarką Kasią Cerekwicką.

Moje mieszkanie to 
świątynia spokoju

Raczej nie ulegam modom 
w związku z tym dominujący we wnętrzu  

styl nazwałabym nowoczesną klasyką. 
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powszechnemu przekonaniu – nie-
zwykle ciężka praca. Wyobrażam 
sobie, że po pracowitym dniu, tygo-
dniu w trasie koncertowej czy pod-
czas prac nad kolejną płytą potrze-
buje Pani wytchnienia i schronienia. 
Które z pomieszczeń w Pani domu 
jest miejscem, gdzie może Pani spo-
kojnie odetchnąć, zrelaksować się?
Takim miejscem jest dla mnie sypial-
nia połączona z łazienką, w której stoi 
przestronna wanna. To moje królestwo. 
Mam tu mnóstwo miejsca na kosmety-
ki, perfumy, sole kąpielowe, aromatycz-
ne olejki przywiezione z dalekich podró-
ży. i co najważniejsze, z jednej strony 
dociera tu światło dzienne, z dru- 
giej zamontowane jest profesjonalne 
oświetlenie do tworzenia make-upu 
scenicznego. Pomieszczenia te dzieli 
wielka ściana ze szkła. Centralnym 
punktem sypialni jest duże pikowane 
łóżko w  kolorze écru z miękkim ma-
teracem i bielutką, świeżo pachnącą 
pościelą.
 
Ma Pani czas na to, żeby po cięż-
kim dniu zrzucić z siebie cały stres, 
poleżeć w wannie z książką albo 
ciekawym magazynem w dłoni?
uwielbiam wylegiwać się w wannie.  
Po męczącym dniu czy podróży to 
najszybsza i najłatwiejsza forma re-
laksu. Wystarczy muzyka relaksacyjna 
płynąca z głośników, zapachowe świe-
ce i już czuję się jak w moim małym 
prywatnym spa. uwielbiam wszelkiego 
rodzaju olejki kąpielowe przywiezione 
z najdalszych stron świata, z Bali czy 
Tajlandii. Mój ulubiony olejek ma za-
pach trawy cytrynowej.
 
Czy śpiewa Pani pod prysznicem? 
Ma Pani ulubiony „prysznicowy” 
repertuar?
oczywiście, że śpiewam po pryszni-
cem (śmiech). Tam zawsze jest najlep-
sze echo, doskonała akustyka. Swoje 
piosenki wykonuję raczej na koncer-
tach, a pod prysznicem… Śpiewam 
dosłownie wszystko!
 

Lato to dla artystów, osób wystę-
pujących na scenie i regularnie 
koncertujących, okres szczególnie 
intensywnej pracy. Odczuwa Pani, 
że tak jest naprawdę?
o tak! Zdecydowanie jest to najgoręt-
szy okres. A ja uwielbiam związany 
z nim pośpiech, adrenalinę, nawet brak 
snu. Większość tego czasu spędza-
my niestety w środkach transportu, 
przemieszczając się z jednego krańca 
kraju na drugi. Na szczęście w Polsce 
powstało wiele pięknych i wygodnych 
hoteli, w których po koncercie można 

się zrelaksować albo chociaż porząd-
nie wyspać. i co ważne, nie muszę 
sama robić śniadania.
 
A co będzie po wakacjach? Jakie 
są Pani zawodowe plany na kolejne 
miesiące?
oczywiście planuję wziąć się do  
pracy nad kolejną płytą. Już powoli 
rodzą się pomysły. Myślę, że jesienią, 
kiedy pogoda nie będzie zachęcała  
do spacerów, zamknę się w moim 
domu i będę tworzyć. Aż do kolejnej 
wiosny.

Moje królestwo 
to sypialnia połączona z łazienką, w której 
stoi przestronna wanna. To miejsce, gdzie 

mogę się spokojnie zrelaksować.
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Jak wybrać? 
P łytki ceramiczne, jak mało który element 

wyposażenia łazienki, nadają jej wyjątkowy 
charakter. To one decydują o ostatecznym 

kształcie pomieszczenia. Wybierając spośród róż-
norodnych modeli płytek, pod uwagę bierzemy ich 
fakturę, wymiary oraz kolory.  
Pamiętajmy, że wiele zależy od wielkości pomiesz-
czenia, w którym montujemy płytki. Duże łazienki 
pozostawiają nam wiele możliwości aranżacyjnych. 
Płytki układać możemy na całej ścianie – od podło-
gi do sufitu, bądź wyłącznie na jej części (np. wokół 
urządzeń sanitarnych, wanny czy umywalki).  
Mogą one mieć dowolny rozmiar, choć bardziej 
efektownie prezentować się będą płytki ozdabiane 
dekorami, wykańczane listwami. Do niewielkich 
łazienek pasować będą kafelki o mniejszych wy-
miarach, jaśniejsze i z mniej wyraźnymi wzorami.

Modne 
rozwiązanie 

Coraz bardziej  
popularne staje się 

układanie płytek  
ceramicznych wyłącznie 
wokół urządzeń sanitar-

nych – muszli, bidetu, 
wanny czy umywalki. 

1.

2.

3.

5.

6.

9.

7.

10.
8.

24  sztuka dekoracji  

1. Fusion oPoCZNo 20x50 cm, od 69,99 zł/m2 
2.  Violetia TuBĄDZiN 22,3x44,8 cm,  

od 47,99 zł/m2 
3.  Apasionate CeRAMiKA PARADyŻ 30x60 cm,  

od 65,99 zł/m2 
4. Malawi TuBĄDZiN 25x36 cm, od 39,99 zł/m2 
5.  Sahara CeRAMSTiC 30x60 cm, od 135,00 zł/m2 
6.  Vivian CeRAMiKA PARADyŻ 25x40 cm, 
      od 49,99 zł/m2 
7.  Amaltea CeRAMiKA PARADyŻ 25x40 cm,  

od 49,99 zł/m2

8. Origami TuBĄDZiN 25x36 cm, od 39,99 zł/m2 
9.  Miranda oPoCZNo 25x35 cm, od 29,99 zł/m2 
10. Sumatra TuBĄDZiN 25x36 cm, od 39,99 zł/m2 
11.  Artable CeRAMiKA PARADyŻ 25x40 cm  

od 49,99 zł/m2
11.

4.
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M imo, że producenci kuszą nas niezliczonymi wzorami płytek 
podłogowych, warto byśmy przy ich wyborze nie podejmo-
wali pochopnych decyzji.  

Przed zakupem powinniśmy dokładnie wymierzyć powierzchnię, którą 
zamierzamy wyłożyć. Należy też zwrócić uwagę na tzw. kalibrację, czyli 
rzeczywisty wymiar płytek i pamiętać, by łączyć ze sobą terakotę o tym 
samym kalibrze. Płytki różnych producentów, a także te, które wykona-
ne są z różnych materiałów, mogą różnić się grubością i jakością. Mimo 
że utrzymane są w tej samej kolorystycznej gamie i mają podobny wzór, 
to ich twardość, trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne 
może znacznie się różnić. Ścieralność płytek oznacza się w stopniach  
– od i do V (od najbardziej podatnej na ścieranie do najtwardszej, naj-
mniej ścieralnej). 
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Ceramika jak  
drewno 

jW marketach OBI dostępne 
są płytki ceramiczne, których 
faktura przypomina drewno.  

To ukłon w stronę osób, które 
obawiają się wykorzystania 
tego naturalnego surowca  

w łazience.  

1.

4.

9.

13.

6.

10.

12.

7.

Piękne i solidne. Jak wybrać płytki 
podłogowe o właściwych parametrach.

radzimy:
„

Joanna Nauman 
dekorator wnętrz

2.
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8.

3.

1. Carrara oPoCZNo 59,3x59,3 cm, 149,00 zł/m2 2. Origami TuBĄDZiN 33,3x33,3 cm, 43,99 zł/m2 3. Amaro oPoCZNo 33,3x33,3 cm, 29,99 zł/m2  
4. Opirus oPoCZNo 30x60 cm, 55,99 zł/m2 5. Piume CeRAMiKA PARADyŻ 32,5x32,5 cm, 87,99 zł/m2 6. Fusion oPoCZNo 35x35 cm, 54,99 zł/m2 
7. Lazio oPoCZNo 59,3x59,3 cm, 125,00 zł/m2 8. Arole CeRAMiKA PARADyŻ 33,3x33,3 cm, 67,99 zł/m2 9. Miranda oPoCZNo 33,3x33,3 cm, 33,99 zł/m2 
10. Pietre Entrusche AeT 33,3x50,2 cm, 69,99 zł/m2 11. Terre d’Oriente AeT 33,3x50,2 cm, 69,99 zł/m2 12. Capri oPoCZNo 29,7x29,7 cm, 54,99 zł/m2  

13. Purio CeRAMiKA PARADyŻ 40x40 cm, 59,99 zł/m2

Preparaty do 
czyszczenia 
granitu  
i marmuru
oRo-PRoDuCT
poj. 1000 ml 

2999/szt.

5.

zł

11.
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Jednolite kolorystycznie 
ściany i podłogi mogą wydać 
się nam nazbyt monotonne.  
Aby urozmaicić aranżację 

wnętrza, warto zastosować 
ozdobne ceramiczne dekory.

radzimy:

1.

2.

3.

6.
5.

9.

8.

7.

Zjawiskowe dekory, 
które wygląda ją, jak 
zdjęcia z podróży.

4.

1. Fusion oPoCZNo 20x50 cm, od 49,99 zł/szt. 2. Vigo CeRKoloR 20x40 cm, 59,99 zł/szt. 
3. Amaltea CeRAMiKA PARADyŻ 25x40 cm, od 44,99 zł/szt. 4. Romance CeRAMiKA ColoR 
20x40 cm, 19,99 zł/szt. 5. Violetia TuBĄDZiN 30x30 cm, 29,99 zł/szt. 6. Opirus oPoCZNo 
29,7x29,7 cm, od 55,99 zł/m2 7. Artiga oPoCZNo 25x35 cm, 32,99 zł/szt. 8. Capri oPoCZNo 
25x40 cm, 54,99 zł/szt. 9. Miranda oPoCZNo 25x35 cm 15,99 zł/szt.
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Gdy decydujemy się na 
dekorowanie ścian jednolitymi 

kolorystycznie płytkami, dobierzmy 
do nich odpowiednie elementy 

wykończeniowe. Swoistą kropką  
nad i będzie montaż ozdobnych  

listew ceramicznych.
Pamięta jmy, by do wykończenia 
wnętrza stosować listwy oraz 
dekory z tych samych kolekcji,  

z których pochodzą płytki 
układane na ścianach  

i podłogach. Dzięki temu 
unikniemy kłopotów związanych  

z montażem.

radzimy:

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

5.

11.

12.

13.

14.

10.

Listwy
„

Joanna Nauman 
dekorator wnętrz

Prosty wybór 
Dzięki płytkom dostępnym  

w marketach OBI  zaaranżujemy 
każdą łazienkę. Dopasujemy 
najmodniejsze wzory i kolory 
ceramiki do indywidualnych 

upodobań. 

1. Opirus oPoCZNo 4,3x59,8 cm, 48,99 zł/szt. 2. Ferro TuBĄDZiN 10,5x59,3 cm, 33,99 zł/szt. 3. Sumatra TuBĄDZiN 5,7x25 cm, od 9,49 zł/szt.  
4. Amaltea CeRAMiKA PARADyŻ 4,8x40 cm, 19,99 zł/szt. 5. Malawi TuBĄDZiN 7,3x36 cm, 15,99 zł/szt. 6. Violetia TuBĄDZiN 7,1x44,8 cm, 17,99 zł/szt.  
7. Capri oPoCZNo 2,5x50 cm, od 21,99 zł/szt. 8. Artable CeRAMiKA PARADyŻ 4,8x40 cm, 12,99 zł/szt. 9. Vigo CeRKoloR 10x20 cm, 19,99 zł/szt.  
10. Amaro oPoCZNo 6x25 cm, 19,99 zł/szt. 11. Origami TuBĄDZiN 7,4x36 cm, 17,99 zł/szt. 12. Marmaris TuBĄDZiN 3x32,7 cm, 14,99 zł/szt.  
13. Fusion oPoCZNo 2,3x50 cm, 36,99 zł/szt. 14. Piumetta CeRAMiKA PARADyŻ 7x59,5 cm, 24,99 zł/szt. 15. Sierra TuBĄDZiN 7,4x36 cm, 17,99 zł/szt.  
16. Vivian CeRAMiKA PARADyŻ 4,8x40 cm, 12,99 zł/szt.  

15.

16.



 
Małe jest piękne

Są łazienki, w których czujemy się jak słonie w składzie 
porcelany. Odpowiednia aranżacja pozwoli nawet na 
mikroskopijnej powierzchni wyczarować wygodną  

i funkcjonalną przestrzeń.

N ajważniejsze, by małą łazienkę zapro-
jektować z głową. Dysponujemy nie-
wielką przestrzenią, zadbajmy więc 
o wygodne narożne sprzęty, takie jak 

wanny, umywalki i dopasowane do nich szafki 
czy kabiny prysznicowe. Takie kształty pomogą 
nam wykorzystać każdy centymetr powierzchni. 
Jeśli musimy zdecydować się wyłącznie na płytki 
o jasnej kolorystyce, to pamiętajmy, jak bogaty 
jest ich wybór. oferta nie kończy się na białych, 
kremowych i beżowych – z połyskiem lub bez. 
Dostępnych jest wiele modeli, m.in. w delikatne 
wzory, o mozaikowej strukturze czy imitujących 
różne faktury. Nic nie komponuje się tak dobrze  
z jasnymi płytkami, jak kolorowe meble. Biel i beż 
ścian podkreślą soczyste odcienie zieleni czy 
koloru pomarańczowego widniejące na frontach 
najmodniejszych szafek. Niezwykle ważne jest, 
byśmy postarali się wykorzystać każdą wnękę  
i niezagospodarowaną przestrzeń. Możemy  
w nich zainstalować dodatkowe półki, powiesić 
szafki, a nawet wstawić pralkę. Pamiętajmy, że 
jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia,  
a każdy dobry i przemyślany projekt łazienki na 
pewno uda nam się zrealizować. 

32  sztuka dekoracji   więcej na www.obi.pl    sztuka dekoracji  33   

ła
zi

en
k

a 
 

in
sp

ir
ac

je

Gra w kolory 
Biel ścian łatwo  

przełamiemy  
soczystym odcieniem  

zieleni czy koloru poma-
rańczowego, które roz-

świetlą łazienkę.

Łazienkowa wnęka jest 
idealnym miejscem dla 
kolorowych modułów.  

Kolekcja  
płytek Mistic  
oPoCZNo 
29,7x59,8 cm

od 4999/m2 
zł

Seria ceramiki oraz mebli Nano 
firmy Cersanit jest dedykowana do 

na jmniejszych łazienek. Ich niewielkie 
wymiary, modułowy charakter oraz 
różne kształty pozwolą na optymalne 
wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Szafki 
Nano Colours 

CeRSANiT

 od 24800 
zł

Dobry architekt wnętrz 
pomoże nam  

przearanżować małą łazienkę 
w taki sposób, by spełniała 

ona wszystkie nasze 
wymagania.   
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Optycznie większa

N a ogół, w niewielkich pomieszczeniach, sta-
ramy się unikać ciemnych barw i wyrazistych 
wzorów płytek, ale warto pokusić się o aran-

żacyjny eksperyment i zerwać z konwenansami.  
Co najmniej jedna ściana naszej łazienki może mieć 
bardziej wyrazisty charakter. Najlepiej, by przysłowio-
wy pazur nadać tej ścianie, na której zamontowana jest 
umywalka. To nad nią zawiesza się lustro. Dzięki temu 
przestrzeń staje się optycznie większa i jaśniejsza.
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Detale górą!  
Takie drobiazgi, jak  

dekoracyjne płytki, kosze 
na bieliznę czy stylowe 
wieszaki na ręczniki,  
dopełnią wrażenie  
minimalistycznej 

elegancji.Kolorowe ręczniki  
ożywią wnętrze 

łazienki.

Aranżacja łazienkowa: 
kolekcja płytek Synthia CeRSANiT, 20x50 cm,  
od 64,99 zł/m2; muszla wisząca Nano z deską CeRSANiT  
od 428,00 zł; umywalka Nano CeRSANiT od 99,99 zł;  
szafka lustrzana Optima FoRMeS 219,00 zł 

Aranżacja łazienkowa: 
kolekcja płytek Synthia CeRSANiT, 20x50 cm,  
od 64,99 zł/m2; drzwi prysznicowe ASDP3  
RAVAK, 849,00 zł 

Kolekcja 
płytek Perla 
TuBĄDZiN 
32,7x59,3 cm

od 8299/m2 
zł

Kosze 
łazienkowe
różne wzory  
i pojemności 
MulTiM

od 4999 
zł

Kolekcja 
płytek Luna 
CeRSANiT 
25x35 cm

od 3999/m2 
zł

Umywalka 
nablatowa  
KeRRA

36900 
zł

Kosz na bieliznę 
Rattan Style 
CuRVeR, poj. 40 i 60l 

od 5999 
zł

A ranżując łazienkę o niewielkich rozmiarach, musimy brać 
pod uwagę funkcjonalność. Zamiast wanny czy przestronnej 
kabiny z hydromasażem zainstalujmy nieco mniejszą kabinę 

prysznicową, a w ścianę wbudujmy pojemne szafki. Nad umywalką 
również przydadzą się wnęki na podręczne rzeczy. Jeśli wbudowanie 
półek nie wchodzi w rachubę, zamontujmy w łazience meble wielo-
funkcyjne – szafkę z lustrem czy szafkę pod umywalkę.
•  Jeśli decydujemy się na ciemniejsze kafelki, zrezygnujmy raczej 

z kolorowych sanitariatów. Niech umywalki i muszle klozetowe 
pozostaną jak najprostsze w formie. 

•  utrzymane w klasycznej i nowoczesnej stylistyce, chromo-
wane baterie umywalkowe, eleganckie przyciski spłu-
czek przy podtynkowych instalacjach, wieszaki na 
ręczniki sprawiają, że wnętrze pięknieje. 

radzimy:
„

Maciej Baranowski 
architekt wnętrz
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C hoć projektowanie specjalnego 
pokoju kąpielowego wciąż dla dużej 
części z nas wydaje się być fanabe-
rią, to prawda jest taka, że niemal 

każdy marzy o posiadaniu takiego miejsca we 
własnym domu. Przestronne, jasne i ciepłe 
pomieszczenie łączy zalety łazienki, sypialni  
i salonu. Jest miejscem, w którym dobrze jest 
stracić trochę czasu, odetchnąć po trudach 
dnia i w pełni się zrelaksować. i niezależnie  
od tego czy urządzimy swój pokój kąpielowy  
w klasycznym czy awangardowym stylu,  
zawsze czuć się będziemy w nim doskonale. 
Komfort zapewnia nam nie tylko przestronność 
tego wnętrza, ale również jego dopracowana  
w każdym szczególe aranżacja.   
Stonowana kolorystyka płytek, którymi wyło-
żone są ściany i podłogi oraz uroda solidnych 
drewnianych mebli czyni pokój kąpielowy 
szczególnie pięknym. Wysmakowane deta-
le: wieszaki na ręczniki, dywaniki, oryginalne 
akcesoria i umiejętnie zaaranżowane sprawiają, 
że pod względem atrakcyjności łazienka kon-
kurować może z każdym wnętrzem w naszym 
domu. Pokój kąpielowy staje się idealnym miej-
scem codziennego relaksu. Jego projektowanie 
to już nie moda, ale styl, który ma szansę na 
stałe zagościć w naszych domach.

 więcej na www.obi.pl
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Coraz częściej zdarza się, że nawet w stosunkowo niedużych 
mieszkaniach chętnie urządzamy pokoje kąpielowe.

Kąpielowa oaza  
spokoju

Pokój kąpielowy łatwo da się zmienić  
w piękną, „rzymską” łaźnię. Odpowiedni wzór 
mozaiki wniesie do naszej łazienki unikalny, 

stylowy klimat wprost ze świata  
Imperium Romanum. 

radzimy:
„

Joanna Nauman 
dekoratorka wnętrz 

Klasyczne 
piękno 

Kąpielowy salon często  
przypomina łazienkę  

przyszłości. Czasem też  
przywodzi na myśl  

eleganckie  
 łaźnie sprzed  

lat.     

Mozaiki 
ceramiczne 
Andaluzja 
TuBĄDZiN 
30x30 cm

od 2399/szt. zł

Mozaiki 
szklane
CeRAMSTiC

od 4499/szt. 
zł

Mozaika 
ceramiczna  
Pietre etrusche  
AeT
33,3x33,3 cm 

4499/szt.  zł
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Mozaika 
ceramiczna
Candy  
CeRAMiKA PARADyŻ
30x30 cm

1499/szt. 
zł

Wanna 
wolnostojąca 
Empire  

229800 
zł
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Mozaikowy raj

D robniutkie, niezwykle kolorowe lub subtelne 
i stonowane płytki równie pięknie połysku-
ją zarówno w naturalnym, jak i sztucznym 

świetle. Dostępne w marketach oBi mozaiki są 
ozdobnymi płytkami ceramicznymi. Niezliczona 
ilość wzorów mozaik pojawia się w ofercie handlo-
wej niemal wszystkich producentów.  
Są prawdziwym hitem, ponieważ doskonale spraw-
dzają się jako efektowna ozdoba każdej łazienki 
– niezależnie od jej rozmiarów i stylu, w jakim ją 
urządzimy. Najlepszy efekt osiągniemy, jeśli zde-
cydujemy się, by nie wykładać drobnymi kafelkami 
wszystkich ścian w pomieszczeniu, a tylko niektóre 
ich fragmenty. Mozaiki elegancko prezentują się 
na obudowie wanien oraz ścianach przylegających 
do umywalki czy prysznica. Można z nich układać 
różnorodne wzory, od prostych i geometrycznych, 
po bardziej skomplikowane kwiatowe motywy. 

Bateria natryskowa,  
termostatyczna 
Orlando  
SANiToP

15500 
zł

Bateria natryskowa,  
termostatyczna   
Jaguar  
DeANTe

39900 
zł

Bateria natryskowa,  
termostatyczna 
Precision  
GRoHe

74900 
zł

Słuchawka 
prysznicowa 
Tortuga  
oBi

2999 
zł

Słuchawka 
prysznicowa 
Honolulu  
oBi

6299 
zł

Bateria 
umywalkowa 
Bazalt 
ARMATuRA KRAKóW SA

19900
zł

Bateria  
wannowa  
Bazalt 
ARMATuRA KRAKóW SA

24900 
zł

Łazienkowe  
trendy 

 Zaaranżowanie wnętrza 
nowoczesnej łazienki wymaga 

od nas wielu zabiegów  
i przynajmniej niewielkiej 
znajomości panujących 

trendów. Ważna jest dbałość  
o elegancję i brak  
zbędnych detali.

Mozaika 
ceramiczna 
Origami  
TuBĄDZiN 
30x30 cm

od 2899/szt. zł

Mozaika 
ceramiczna 
Sierra 
TuBĄDZiN 
30x30 cm

od 2899/szt.
zł

Mozaiki 
ceramiczne 
Amaltea  
CeRAMiKA PARADyŻ 
29,8x29,8 cm

od 5499/szt. 
zł

Mozaiki 
Inox 
CeRAMSTiC 
30x30 cm

od 6499/szt.
zł

Przydatne  
akcesoria

P okój kąpielowy, który urządzamy 
w bardzo nowoczesnym stylu, nie 
może obejść się bez efektownych 

dodatków. Chromowane baterie wanno-
we i umywalkowe, eleganckie słuchawki 
oraz montowane w kabinach wielofunk-
cyjne panele prysznicowe sprawiają, 
że wnętrze ma atrakcyjny wygląd, a co 
najważniejsze, zyskuje na funkcjonalno-
ści. Termostatyczne baterie, eleganckie 
słuchawki prysznicowe z kilkustopniowy-
mi regulatorami strumienia wody, rozcią-
gliwe węże – wszystko to podnosi jakość 
użytkowania i zwiększa nasze poczucie 
komfortu oraz wygody. Pamiętajmy, że 
paneli w żadnym wypadku nie należy 
czyścić silnymi środkami chemicznymi 
tylko wodą z dodatkiem mydła. To samo 
dotyczy dysz i głowic w kabinach z funk-
cją hydromasażu oraz sauny. W obrębie 
kabiny prysznicowej na ogół montujemy 
płytki ceramiczne, w tym mozaiki. Świet-
nie sprawdzają się one w miejscach, 
gdzie panuje wilgoć i konieczna jest 
szczególna troska o zachowanie higieny. 

Nowoczesne 
wzornictwo 

Najmodniejsze aranżacje 
łazienek pokazują, że na topie 

jest absolutna prostota.  
Ergonomiczny kształt  

słuchawki prysznicowej, 
zupełnie innej niż klasyczne, 

idealnie wpisuje się w ten 
trend. 
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Kolekcja płytek 
ściennych Sabro 
CeRAMiKA PARADyŻ 
29,5x59,5 cm

od 9799/m2 zł

Wylewka ścienna 
Cascada  
DeANTe

9999 
zł



Bateria  
chromowana  
wannowa 
Vento, DeANTe

21900 
zł

K iedyś były w każdym domu. Dziś zdają się powoli 
przegrywać z wszechobecnymi kabinami prysznico-
wymi. Mimo, że prysznic jest niezwykle wygodny, to 
nigdy w pełni nie zastąpi nam wanny i nie da takiej jak 

ona szansy na błogi relaks w aromatycznej kąpieli. Zwłaszcza, że 
oprócz swojego klasycznego waloru – łagodnie wyprofilowanej 
linii – wanny mają jeszcze inne zalety. Przede wszystkim świetnie 
sprawdzają się w rodzinnych łazienkach, z których poza osobami 
dorosłymi korzystają również dzieci w różnym wieku. Wanny wy-
posażone w funkcję hydromasażu będą prawdziwym zbawieniem 
dla osób przemęczonych codzienną pracą i jej trudami. Hydro-
masaż pomaga bow iem rozluźnić mięśnie, koi nerwy, poprawia 
ukrwienie skóry i potrafi naładować nas pozytywną energią. 
Należy jedynie pamiętać o systematycznym czyszczeniu wanny 
z hydromasażem. Specjale środki dezynfekujące pozwolą nam 
utrzymać ją w czystości. Poza tym większość wanien z powodze-
niem zaadaptować można dla potrzeb amatorów szybkiej kąpieli 
pod prysznicem. Wystarczy kupić odpowiednie drzwi przesuwne, 
które montuje się na krawędzi wanny, albo zwykłą foliową kotarę 
mocowaną na drążku powyżej wanny.

W ymarzony klimat łazienki tworzą nie tylko 
płytki i kolory na ścianach. Równie duży 
wpływ na wygląd tego pomieszczenia 

mają detale, takie jak zamontowana armatura. W mar-
ketach oBi znajduje się wiele różnych baterii łazien-
kowych – od prostych i klasycznych, poprzez nowo-
czesne i designerskie, aż po te utrzymane w ciepłym 
stylu retro. Projektując wygląd naszej łazienki nie 
musimy jednak trzymać się wyłącznie jednego kierun-
ku estetycznego. Bardzo ciekawe efekty daje łączenie 
różnych styli i epok. eklektyzm jest bowiem w modzie 
i nic nie zapowiada, by miało to się zmienić.
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Jej wysokość wanna
Są tacy, którzy za nic w świecie nie oddaliby szybkiego 

prysznica w zamian za długą i gorącą kąpiel  
w wannie. Ale zmienią zdanie, gdy poznają zalety wanien 

dostępnych w marketach OBI.

Bateria 
chromowana 
wannowa 
Luko, DeANTe

21900 
zł

Wanna 
Virgo 

CeRSANiT 

od 74900 
zł

Wanna  
z hydromasażem 
Marika Lux  

KeRRA

449900 
zł

Wanna  
z parawanem 
Wenus   
KeRRA

od 149900 
zł

Wanna  
z hydromasażem 
Viva Klio
PoolSPA 
150x100 cm 

od 279900 
zł

Wanna  
narożna
Milano  
CeNTRuM 

140x90  

39900     
zł

radzimy:
„

Adam Bednarz 
sprzedawca

Dobry sposób 
na relaks 

W wygodnej wannie  
z hydromasażem momentalnie 

zapominamy o zmęczeniu  
i stresie, który towarzyszył 

nam w ciągu dnia. 

Korek wannowy 
dekoracyjny 
Frisby Universal

999/szt. 
zł
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Kolekcja  
płytek Piumetta 
CeRAMiKA PARADyŻ 

29,5x59,5 cm

od 10900/m2 
zł

Przy wolnostojących 
wannach  

montuje się baterie 
instalowane 
w podłodze.
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Kabiny  
prysznicowe
Wybór właściwej kabiny może przysporzyć nam 
prawdziwych kłopotów. Jeśli nie wiemy, czego 
dokładnie szukamy, musimy wziąć pod uwagę 
kilka istotnych parametrów. 

W iadomo, że inny rodzaj kabiny 
prysznicowej pasować będzie 
do niewielkiej łazienki, a zupełnie 
odmienny sprawdzi się w po-

mieszczeniu o pokaźnych rozmiarach. Do małej 
łazienki, w której znaczenie ma funkcjonalne 
wykorzystanie każdego kawałka powierzchni, 
pasować będą kabiny narożne z zaokrąglonym 
frontem, wyposażone w drzwi przesuwne, poru-
szające się na prowadnicy lub rolkach.  
W przypadku dużych łazienek łatwiej o dowol-
ność w wyborze kabiny. Jeśli nie ogranicza 

nas ilość wolnej przestrzeni to zdecydować 
się możemy zarówno na rozbudowane wersje 
narożne, jak i owalne czy kwadratowe z drzwia-
mi otwieranymi do wewnątrz, na zewnątrz albo 
składanymi. Modele o większych rozmiarach 
wyposażone są często w rozbudowane panele 
prysznicowe albo niezwykle wygodną funkcję 
hydromasażu czy też sauny. 
Wybierając kabinę prysznicową, nie powinni-
śmy kierować się ceną. To sprzęt, który będzie 
służyć nam przez długie lata, warto więc, by był 
solidny i wykonany z materiałów jak najwyższej 
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jakości. Choć kabiny z drzwiami z tworzyw 
sztucznych są równie ładne, jak te ze szkla-
nymi, to powinniśmy raczej wybrać te drugie. 
Szkło jest nie tylko trwalsze i bardziej odpor-
ne na zniszczenia, ale także łatwiejsze do 
utrzymania w czystości.

1. kabina Blix BLRV2 RAVAK od 1499,00 zł  
2. kabina prysznicowa Irga CeRSANiT 1097,00 zł  
3. kabina z brodzikiem Zurich RolTeCHNiK 2299,00 zł  
4. kabina prysznicowa Geo6 KoŁo 1558,00 zł
5. deszczownia aluminiowa Gallino iNVeNA 63 cm 369,00 zł
6. kabina z brodzikiem Vetro SHoWeR-STAR 1199,00 zł
7. odpływ liniowy podłogowy Express Eau WiRQuiN 619,00 zł
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7.

2.

6.

3.

Dostępne  
w marketach 

OBI 
 

kabiny oraz niezbędne  
do ich montażu akcesoria, 
pozwolą nam na komplek-

sowe wyposażenie  
kąpielowej przestrzeni  

w łazience. 

4.

5.

1.
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JEŻELI SUSZARKA DO WŁOSÓW
JEST W STANIE OGRZAĆ CAŁĄ
TWOJĄ ŁAZIENKĘ, TO LINIA NANO 
JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE.

Małe łazienki posiada większość 
Polaków. Jeśli wśród nich jesteś i Ty, 
mamy dla Ciebie dobrą wiadomość:
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom
linii NANO będziesz mieć możliwość
zaaranżowania w swojej łazience
przytulnej i funkcjonalnej przestrzeni.
Bez kompleksów. I bez kompromisów.
Linia NANO to wanny, szafk i, umywalki,
miski  WC. Wszystko specjalnie
do małych łazienek.

www.cersanit-nano.pl

Kompakt WC 
i miska ustępowa WC NANO 
są najkrótsze na rynku. Oszczędzają 
i miejsce, i wodę. Spłukiwanie tylko 2 lub 4 l wody.

Umywalki NANO w sam raz do małej
łazienki. Wystarczająco duże,
by wygodnie umyć w nich ręce, a do tego
z miejscem na przybory toaletowe.

Wanny NANO są estetyczne
i funkcjonalne. Asymetryczny
kształt wanien znacząco
oszczędza miejsce.

Modułowe szafk i 
NANO Colours pozwalają 
skompletować dokładnie 
taki zestaw, jakiego potrzebujesz. 
Wiele kolorów. I ogrom możliwości ich zestawiania.
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radzimy:
„
Joanna Nauman 
dekorator wnętrz

Do niedawna kabiny z hydromasażem kojarzyły się z luksusem, jak również z bardzo wysoką ceną. Obecnie takie produkty dostępne są w szerokiej sprzedaży w kwotach porównywalnych  z cenami klasycznych kabin.

Kabina 
prysznicowa  
z hydro-
masażem  
i sauną Istria 
KeRRA

225000
zł

Kabina 
prysznicowa  
z hydroma- 
sażem i sauną 
Rosario Plus 
SAVANA

164900
zł

P roducenci kabin prysznicowych oferują 
rozwiązania techniczne, które umożliwiają 
nam korzystanie w warunkach domowych 
z hydromasażu oraz sauny. Nowoczesne 

kabiny są wielofunkcyjnymi urządzeniami o rozmaitych 
kształtach i wymiarach. Dzięki temu każdy może bez 
trudu dopasować właściwy model do własnej łazienki 
i indywidualnych potrzeb. Kabiny te są idealnym rozwią-
zaniem dla osób, które cenią wygodę i dbają o zdrowie. 
lekką i ergonomiczną konstrukcję kabiny zbudowanej 
z aluminium oraz hartowanego szkła zamyka od dołu 
wygodny profilowany brodzik, zaś od góry specjalny 
daszek. Drzwi są przesuwne, a kabina wyposażona jest  
w tradycyjny prysznicowy panel wraz z wężem i słu-
chawką prysznicową. Ponadto posiada ona specjalne 
dysze do wodnych masaży oraz saunowy generator 
pary, która daje niemal 100 proc. wilgotność i tempera-
turę do 50 st. C. Dodatkowo takie kabiny często posia-
dają również sterowanie za pomocą panelu lCD,  
a także takie udogodnienia, jak telefon, radio czy masa-
żer stóp. Bogate wyposażenie uzupełniają takie funkcje, 
jak wentylator czy specjalne oświetlenie.

Domowa 
sauna
O zaletach korzystania z sauny 
wiadomo nie od dziś. Regularne 
jej odwiedzanie wspomaga nasze 
zdrowie i poprawia urodę. Zakup kabiny 

prysznicowej
z funkcją sauny 

i hydromasażu to spo-
sób na zdrowie i świetne 

samopoczucie. Osiągamy 
efekt wizyty w SPA bez 

wychodzenia  
z domu.
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Muszla Parva  
z deską, CeRSANiT

29900
zł

Półpostument  
Parva, CeRSANiT

7999
zł

Samodzielny montaż 

Choć wydawać by się mogło, że samodzielna instalacja umywalki, 
muszli czy bidetu przerasta możliwości i manualne zdolności 
większości z nas, to w rzeczywistości niemal każdy jest w sta-

nie sobie z tym poradzić. Na początek zaopatrzmy się w odpowiednie 
narzędzia. Potrzebna będzie nam m.in. miarka, wiertarka, klucze do 
śrub oraz armatury i poziomnica. Przydadzą się również zestawy 
mocujące oraz silikon sanitarny, masa i kit uszczelniający. Zanim 
zabierzemy się do pracy, musimy dokładnie wymierzyć odle-
głości między ujściem instalacji, zaworami i rurami, a odpo-
wiadającymi im otworami w poszczególnych sanitariatach. 
Szczegółowe instrukcje montażu przeczyać można 
na ulotkach dostępnych w marketach oBi oraz na 
stronie internetowej www.obi.pl.

Kompakt  
Xavier z deską 
wolnoopadającą 

KeRRA

54900
zł

Łazienkowe  
kolekcje   

Na rynku dostępnych jest wiele modeli 
muszli, bidetów i umywalek, od bazują-
cych na bardzo klasycznych wzorach  
po awangardowe projekty designerów.  

i chociaż eklektyzm czyli łączenie odmiennych 
stylów dobrze sprawdza się w wielu pomieszcze-
niach, to w przypadku łazienki może okazać się 
nietrafionym pomysłem. Dlatego tak ważne jest 
byśmy wybierając odpowiedni model zdecydowali 
się na sprzęty pochodzące z tej samej kolekcji,  
od tego samego producenta. Kolekcje skompono-
wane są tak, by wszystkie ich elementy idealnie  
do siebie pasowały i tworzyły w pomieszczeniu 
harmonijną całość. Ważne są bowiem nie tylko 
kształty samych muszli, bidetów i umywalek,  
ale też dostosowanych do nich postumentów.  
Jeśli elementy te będą dobrze dopasowane,  
to zarówno ich montaż, jak również późniejsze 
użytkowanie nie przysporzy nam najmniejszego 
kłopotu.

Po pierwsze komfort 
Walory estetyczne to nie wszystko. Wybór muszli oraz 

bidetu musi być podyktowany przede wszystkim względami 
praktycznymi. 

Strefa 
toaletowa
Najważniejsza jest  

wygoda użytkowania oraz 
odpowiednie dostosowa-

nie sanitariatów  
do warunków panujących 

w pomieszczeniu.
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Bidet 
Xavier, KeRRA

26900
zł

Bidet Gap  
z pokrywą 
RoCA

74800
zł

Umywalka  
Parva, CeRSANiT  

50 cm

9999
zł

Bidet Olimpia 
CeRSANiT

38900

Muszla  
Olimpia z deską 

CeRSANiT

56800

Muszla Gap  
z deską 
wolnoopadającą 
RoCA

90800Umywalka  
Alicante  

DeFTRANS 
75 cm 

49900
zł

zł

zł

zł
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radzimy:
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Bawełniane dywaniki mają tę zaletę, że są przyjemne w dotyku  
i łatwe w utrzymaniu. Gdy tylko ulegną zabrudzeniu, można  
z łatwością wyprać je w pralce w temperaturze nieprzekraczającej 
40 st. C, a następnie wysuszyć w bębnowej suszarce. Maty z two-
rzyw sztucznych najprościej wyczyścić przy pomocy szczoteczki, 
ciepłej wody i odrobiny mydła lub detergentu. Niektórzy producenci 
wypuszczają na rynek całe serie dywaników o różnych rozmiarach 
i dopasowane do nich pokrowce na deskę klozetową.

Dywanik łazienkowy 
Shenil, MulTiDeCoR 

50x70 cm, 65x120 cm, różne kolory

od 2999

Dywanik łazienkowy 
Shaggy Soft 

MulTiDeCoR, różne kolory

50x70 cm

6799
zł

Dywanik łazienkowy 
Quatro, MulTiDeCoR

50x70 cm

2599
zł

Dywanik łazienkowy 
Mellow  

BiSK 70x100 cm

7999
zł

Dywanik łazienkowy 
Artica, MulTiDeCoR

50x70 cm

3999
zł

Dywanik  
łazienkowy City  

BiSK 60x90 cm

6999
zł

N iezależnie od wielkości łazienki oraz jej 
stylistycznej i kolorystycznej aranżacji, 
praktycznym elementem wyposażenia 
będą specjalne dywaniki łazienkowe. 

Wykonane z doskonałej jakości materiałów, tworzyw 
sztucznych czy miękkiej w dotyku, stuprocentowej 
bawełny, będą nie tylko ciekawą, ale i funkcjonalną 
dekoracją tego pomieszczenia. ocieplą i ubarwią 

wnętrze, a przy tym pomogą nam chronić powierzch-
nię podłogi przed zarysowaniami, ścieraniem i wodą. 
W zależności od modelu, dywaniki podklejone są 
silikonem albo naturalnym kauczukiem.  
Drugi z materiałów jest nieco trwalszy, zapewnia 
bowiem lepszą przyczepność do podłogi – nawet na 
zalanej wodą powierzchni nie ślizga się, nie odkształ-
ca ani nie przykleja.  

Dywaniki łazienkowe
Prostokątne, okrągłe, kwadratowe i w kształcie kwiatów. 

Jasne, ciemne i o intensywnych barwach. Wybór dywaników 
łazienkowych jest ogromny.

Dywanik 
Samba, MulTiDeCoR

67 cm, różne kolory

3699zł

Dywanik 
Shenil, MulTiDeCoR

57 cm, różne kolory

2999
zł

Dywanik łazienkowy 
Sky Blue, Purple 
Plum, Fresh Orange 

BiSK 50x80 cm

5999
zł

Dywanik łazienkowy 
Plain Rose, BiSK, różne kolory

70x100 cm

9999

Dywanik Floris 

MulTiDeCoR, różne kolory

60 cm

2999
zł

W tym sezonie
na dywanikach obecne 
są wszystkie kolory 

tęczy.
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W doborze 
odpowiedniego 

typu oświetlenia 
pomogą doradcy 

OBI.

U rządzając wymarzoną łazienkę, pamiętamy o ide-
alnych kafelkach, wspaniałej wannie lub nowo-
czesnej kabinie prysznicowej. Niestety niejed-
nokrotnie po macoszemu traktujemy oświetlenie, 

wychodząc z założenia, że nie jest ono aż tak ważne. Tymcza-
sem odpowiednio dobrane światło potrafi zdziałać cuda  
– wydobyć barwy i fakturę ścian, stworzyć nastrój lub optycz-
nie powiększyć pomieszczenie. Wszystko zależy od rodzaju 
zastosowanych lamp. Te, które dają szeroki snop światła, 
lepiej nadają się na oświetlenie główne – podsufitowe – lub 
ścienne (kinkiety). Z kolei punktowe są świetne do podkreśla-
nia detali wyposażenia lub – co szczególnie doceniają kobiety  
– podświetlenia lustra. 

Więcej światła
Magia dobrego oświetlenia łazienkowego polega na tym, 

że odpowiednio dobrane potrafi wydobyć z aranżacji 
pomieszczenia wszystko, co najlepsze lub ukryć jej drobne 

mankamenty.
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Jeśli łazienka ma służyć relaksowi po 
ciężkim dniu, mleczne, rozproszone 

światło kinkietów i plafonów stworzy 
sprzyja jący odpoczynkowi nastrój. 

radzimy:

Ostry czy 
miękki?

Lampy punktowe rzucają 
ostre cienie, przez co ide-
alnie podkreślają detale. 
Światło rozproszone zaś 

zmiękcza cienie i optycznie 
zwiększa przestrzeń.

Plafon 
Bike
GloBo

6999 
zł

Plafon Ice 
PHiliPS liGHTiNG

16900 
zł

Plafon 
Aquila 
CANDellux

3399 
zł
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Kinkiet 
Splash 
BRiToP

7999 
zł

Kinkiet Pori
AlFA

7999 
zł
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Podświetlane 
wnęki półkowe

Zbudowanie nowoczesnego i czystego wystroju  
w łazience jest bardzo proste. Wystarczy  
odpowiednio zagrać typem oświetlenia.  

Podświetlane ciepłym światłem wnęki półkowe nadadzą  
pomieszczeniu kąpielowemu modernistyczny i elegancki  
w swojej prostocie wygląd. Dodatkową zaletą takiego  
rozwiązania jest jego wysoka funkcjonalność.  
Co ciekawe, podświetlane półki i wnęki doskonale  
prezentują się również we wnętrzach o tradycyjnym 
wystroju lub nawiązujących do stylu retro.

Proste w formie lampy  
i kinkiety są ozdobą wnętrza. 

Nie kieruj światła 
punktowego wprost na taflę 
lustra. Odbite światło nie 

tylko będzie się rozpraszać, 
ale może również oślepiać.

radzimy:

1. plafon Celtic z czujnikiem ruchu MARKSloJD 119,00 zł 2. listwa Ice PHiliPS liGHTiNG 135,00 zł 3. kinkiet One liS 159,00 zł 
4. kinkiet Monza AlFA 129,00 zł 5. kinkiet Line GloBo 59,99 zł 6. kinkiet Alex GloBo 79,99 zł 7. kinkiet Gillian PHiliPS liGHTiNG 
169,00 zł 8. kinkiet Crystal PHiliPS liGHTiNG 72,99 zł 9. kinkiet Line II GloBo 96,99 zł 10. kinkiet Canalina TeCHNolux 59,99 zł  
11. kinkiet Victoria PHiliPS liGHTiNG 62,99 zł 12. plafon Auriga eGlo 139,00 zł 13. plafon Two-Step PAulMANN 279,00 zł  
14. kinkiet nalustrowy Ann 42,99 zł 15. kinkiet Hook iTAlux 99,99 zł 16. kinkiet nalustrowy Alma BRiToP 59,99 zł 17. kinkiet Celtic 
TeCHNolux 99,99 zł 19. lusterko podświetlane BRiToP 199,00 zł

Kinkiet  
Flow
PHiliPS liGHTiNG

9999 
zł

Kinkiet Led 
Epsilon 
liS

26900 
zł

Kinkiet 
Mermaid  
PHiliPS liGHTiNG

7999 
zł

Plafon  
Malaga 

GloBo

9999 
zł

2.

3.

13.

15. 16.14.

4.

1.

5.

6.

7.

12.

8.9.

10.

11.

11.
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Plafon 
Kristjana
GloBo 

4999 
zł

Subtelny 
nastrój

Masz dość lamp  
sufitowych? Kinkiety  

i lampki ścienne tworzą  
w Twojej łazience ciepły  

i odprężający nastrój.

17.

19.
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Grzejnik łazienkowy musi mieć moc wy-
starczającą do zapewnienia domowni-
kom komfortu cieplnego. Na szczęście 
duża moc grzejnika nie musi iść w pa-

rze z jego rozmiarami. Czasy…. Dalej tekst z lay-
outu. Czasy, gdy łazienkowy grzejnik kojarzył nam 
się z zajmującym pół ściany, szarym i wiecznie 
zapowietrzonym kaloryferem, dawno już minęły. 
Nowoczesne grzejniki drabinkowe w niczym ich 
nie przypominają. Mają nie tylko efektowny wy-
gląd, zróżnicowaną kolorystykę i ciekawy design, 
ale także spełniają wiele przydatnych funkcji.  
Poza tym, że pomagają utrzymać w łazience wła-
ściwy poziom ciepła, służą również do suszenia 
ręczników i wypranej odzieży, czasem spełniają 
też rolę podręcznego wieszaka oraz eleganckiej 
designerskiej dekoracji.  
Z powodzeniem działać mogą nawet poza sezo-
nem grzewczym, gdy zamontujemy w nich spe-
cjalną elektryczną grzałkę. Takie rozwiązanie daje 
wyjątkowy komfort, ponieważ grzałki elektryczne 
są łatwe w montażu, proste w obsłudze i stosun-
kowo tanie w eksploatacji. Temperaturę w elek-
trycznej grzałce ustawia się za pomocą pokrętła. 
Za jej utrzymanie na stałym poziomie odpowie-
dzialny jest kapilarowy regulator. 

Ciepło jak w łazience
Łazienka to jedno z tych pomieszczeń w domu, w których 

zawsze panować powinna odpowiednio wysoka temperatura. ła
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Wybiera jąc grzejnik, na jważniejsze jest 
odpowiednio dostosować jego wielkość  

i moc do rozmiarów pomieszczenia,  
w ktorym będzie instalowane. Warto 

rownież zainstalować w pobliżu 
grzejnika gniazdko elektryczne.   

radzimy:
„

Adam Bednarz 
sprzedawca

Elektryczna grzałka do 
grzejnika łazienkowego 
Heat Up
moc 300 W, dostępne również  
600 i 900 W, iNSTAl-PRoJeKT

od 27500 
zł

Dostępne w OBI modele
grzejników dopasujemy 
do każdego wnętrza.

Grzejnik chromowany 
Omega R
iNSTAl-PRoJeKT 

42900
 

moc 238 W, wym. 50x70 cm, 

59500 

moc 305 W, wym. 50x90 cm, 

69500

moc 388 W, wym. 50x120 cm

zł
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zł

zł
Grzejnik Berto 
iNSTAl-PRoJeKT 

24500
 

moc 340 W, wym. 50x70 cm,

25500  

moc 436 W, wym. 50x90 cm, 

29900

moc 545 W, wym. 50x120 cm
zł

zł

zł

Grzejnik Carmen Plus
iNSTAl-PRoJeKT 

31500

moc 474 W, wym. 40x70 cm,

34500 

moc 605 W, wym. 40x90 cm

zł

zł

Najmodniejsze 
grzejniki 

sprawiają, że wnętrze łazienki 
zyskuje na przytulności.

Dostępne są w wielu cieka-
wych wzorach i kolorach. 
Najpopularniejsze są białe  

i chromowane grzejniki  
drabinkowe.
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C oraz bardziej popu-
larnym rozwiązaniem 
stosowanym w nowo-

czesnych łazienkach jest  
ogrzewanie podłogowe.  
Na posadzce uklada się elek-
tryczną matę grzewczą. Tego 
typu ogrzewanie jest  
wygodnym rozwiązaniem,  
które gwarantuje utrzymywanie 
ciepła na stałym poziomie i jego 
równomierne rozłożenie w ca-
łym pomieszczeniu. Najlepiej 
zdecydować się na jego montaż 
w łazience, która jest w stanie 
surowym, albo w takiej, w której 
planujemy generalny remont, 
bowiem instalacja wymaga 
zerwania płytek. 

Grzejnik  
Retto biały
iNSTAl-PRoJeKT 

41900

moc 361 W, wym. 50x70 cm 
zł

Grzejnik  
Retto grafit
iNSTAl-PRoJeKT 

45900 

moc 361 W, wym. 50x70 cm
zł

Grzejnik 
Stick grafitowy 
iNSTAl-PRoJeKT 

33500

moc 377 W, wym. 50x70 cm, 

41500 

moc 546 W, wym. 50x110 cm 

 

zł

Zestaw 
ogrzewania 
podłogowego 
THeRMoVAl

31900 
zł

zł

Grzejnik  
Stick biały
iNSTAl-PRoJeKT 

33900

moc 377 W, wym. 50x70 cm,

41500 
moc 546 W, wym. 50x110 cm 

zł

zł

Komfort ciepłej  
podłogi
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D rewno jest materiałem o nie-

mal cudownych właściwo-

ściach. Prezentuje się zna-

komicie w każdym wnętrzu 

– niezależnie od tego czy gra w nim główną 

rolę czy pełni wyłącznie funkcję dekoracyj-

nego wykończenia. Do niedawna wydawało 

się, że łazienka nie jest dla drewna najlep-

szym miejscem. Jego obecność w tym 

pomieszczeniu ograniczano do wstawiania 

stylowych mebli, oprawiania luster czy 

kinkietów. Wszystko dlatego, że obawiano 

się nadmiernej ekspozycji na permanentną 

wilgoć, działanie detergentów i środków 

czystości, gwałtowne zmiany temperatur 

czy ścieranie i zagrzybienie. Tymczasem 

dostępne są gatunki drewna, którym nie są 

straszne łazienkowe warunki. Z tego wzglę-

du doskonale sprawdzą się jako efektowna 

i trwała dekoracja tego wnętrza. Takimi 

gatunkami są przede wszystkim drewna  

egzotyczne, wśród nich teak, cedr, merbau 

czy też wenge. Doskonałej jakości są rów-

nież jesion, dąb oraz modrzew.  

Warto pamiętać, że drewno lite ma znacznie 

mniejszą trwałość i twardość niż klejone. 

Stylowe dęby, wenge czy teaki równie 

dobrze prezentować się będą na podłogach, 

jak i łazienkowych ścianach. Mimo,  

że drewno to ma wysoką wytrzymałość, to 

nie wolno zapomnieć o jego właściwej pielę-

gnacji. Tylko ona zapewni nam komfort dłu-

gotrwałego użytkowania pokrytej drewnem 

powierzchni. Na początek trzeba pamiętać 

o codziennym utrzymywaniu czystości i nie-

dopuszczaniu do nadmiernego zawilgocenia 

nawierzchni. Drewno, które chłonie wilgoć 

i brud, szybko się rozwarstwia i niszczeje.  

Ważne jest odkurzanie drewnianej pod-

łogi, przecieranie jej szmatką zarówno  

na sucho, jak i na mokro.  

Ponadto na rynku dostępnych jest  

wiele preparatów, które znacznie  

ułatwią nam należyte dbanie o drewnia-

ne ściany i podłogi. Co jakiś czas  

powinniśmy zadbać o profesjonalną  

konserwację, którą przeprowadza się 

w kilku etapach. Na początku należy  

dokładnie oczyścić powierzchnię,  

następnie nałożyć na nią właściwy  

izolant. Następnym krokiem jest  

precyzyjne nałożenie lakieru podkła-

dowego, po czym drewnianą podłogę 

pokryć możemy odpowiednią warstwą 

lakieru wierzchniego.

Parkiet 
2-lamelowy 
lakierowany 
Merbau  
Vox

12900/m2
zł

Parkiet 
2-lamelowy 
lakierowany 
Palisander  
Vox

19900/m2

zł

Parkiet 
2-lamelowy 
lakierowany Teak   
Vox 

18900/m2

zł

Deska  
parkietowa  
lakierowana 
Bambus 
prasowany 
jasny  
Vox

12900/m2

zł

Deska 
parkietowa 
lakierowana 
Bambus 
prasowany 
ciemny  
Vox  

12900/m2
zł

Drewno w łazience
Choć wciąż wydaje nam się to nieprawdopodobne,  

to drewno idealnie sprawdza się w łazienkowych warunkach. 
Odpowiednio dobrany rodzaj oraz jego właściwa konserwacja 

zapewni nam komfort długotrwałego użytkowania.
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Drewna egzotyczne, a także dąb, jesion czy 
modrzew idealnie nada ją się do łazienek. 

radzimy:
„

Adam Bednarz 
sprzedawca

Naturalne
podłogi 

nadają łazience niepowta-
rzalny klimat. Sprawiają,  

że wygląda ona na cieplej-
szą i bardziej przyjazną niż  

ta, w której królują cera-
miczne płytki.
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Teak to drewno
pełne naturalnych 
olejów, wyjątkowo 
odporne na wilgoć.  

Gres  
szkliwiony 
legno MARKA

43,9900
zł
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Ogrzewacze wody wykonane są ze stali nierdzewnej. To solidne urządzenia wyposażone w wysokiej mocy grzałki. Umożliwia ją szybkie przygotowanie  dużej ilości wody o zadanej przez  nas temperaturze.

radzimy:
„

Adam Bednarz 
sprzedawca
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Wybieramy bojler
Pojemnościowe ogrzewacze wody, zwane bojlerami, 

to ekonomiczne urządzenia, dzięki którym z łatwością 
zaopatrzymy nasze łazienki w stały dostęp do gorącej wody. 

Pojemnościowy 
ogrzewacz
wody Perla  
poj.: 50 l/80 l

od 31900 
zł

Bojler Perla  
poj. 10 l

od 35500 
złła

zi
en

k
a 

 
po

ra
dy

Pojemnościowy 
ogrzewacz wody  

Ariston Pro Eco 

poj.: 50 l/80 l

od 68900 
zł

P ojemnościowe podgrze-
wacze wody, czyli bojlery, 
są dość popularnymi urzą-
dzeniami pozwalającymi 

szybko podgrzać i zmagazynować 
wodę. Mają zastosowanie tam, gdzie 
z różnych względów nie jest dopro-
wadzona ciepła woda z instalacji 
zbiorczej lub w domach wolnostoją-
cych. Największymi zaletami bojlerów 
elektrycznych jest wygoda ich użyt-
kowania, prostota obsługi oraz mon-
tażu i bezpieczeństwo eksploatacji. 
Pojemnościowe podgrzewacze wody 
nie wymagają dodatkowych instalacji 
– np. kominów, pieców, pionów wen-
tylacyjnych – a jedynie podłączenia do 
sieci z zimną wodą i instalacji odpły-
wowej, dostarczającej podgrzaną 
wodę do kranów w mieszkaniu.

Zasilanie
Zwyczajowo, bojlery używane 
w mieszkaniach zasilane są z sieci 
elektrycznej, ale również w tej kwestii 
nie są wymagane żadne dodatkowe 
unowocześnienia, takie jak np. linia 
trójfazowa. W zupełności wystarczy 
zwykła, dwufazowa instalacja elek-

tryczna. Wielką zaletą nowoczesnych 
bojlerów jest ich energooszczędność. 
W przeciwieństwie do podgrzewaczy 
starego typu, te produkowane współ-
cześnie charakteryzują się niskim 
poborem energii elektrycznej.  
Mają też precyzyjne mechanizmy 
regulujące temperaturę podgrzewa-
nej wody, z czasowymi włącznikami. 
Dzięki temu istnieje możliwość obni-
żenia kosztów użytkowania bojlera  
– woda podgrzewana jest np. wyłącz-
nie w nocy, gdy obowiązuje tańsza 
taryfa elektryczna. W ciągu dnia zaś 
urządzenie tylko podtrzymuje zadaną 
temperaturę. Nowoczesne podgrze-
wacze mają także dobrą izolację 
cieplną (m.in. podwójne ścianki i wy-
pełnienie materiałem izolującym), któ-
ra zapobiega utracie ciepła i koniecz-
ności częstego podgrzewania wody.
Moc bojlera wyrażana jest w kilowa-
tach (kW). im wartość ta jest wyższa, 
tym większa moc urządzenia, a tym 
samym krótszy czas potrzebny do 
podgrzania wody. Przeciętnie pod-
grzewacze do mieszkań mają ok. 
1,5-3 kW mocy.

Grzałka
Bojlery dostępne na rynku mają za-
zwyczaj jedną grzałkę, ale zdarzają się 
również modele nawet z trzema. Takie 
wielogrzałkowe rozwiązanie umożli-
wia płynną i automatyczną regulację 
mocy, uzależnioną od zużycia wody. 
Pisząc o grzałce, trzeba koniecznie 
wspomnieć o dostępnych rodzajach. 
Zasadniczo wyróżnia się dwa typy 
grzałek – w otulinie miedzianej i cera-
micznej. Różnica między nimi sprowa-
dza się do prędkości grzania – cera-
miczne mają większą moc punktową 
– oraz łatwości wymiany. Ceramiczne 
w przeciwieństwie do miedzianych 
nie są zanurzone w wodzie, dzięki 
czemu ich wymiana nie pociąga za 
sobą konieczności spuszczania wody 
ze zbiornika. Problem korozji oraz 
kamienia osadzającego się wewnątrz 
bojlera jest łatwy do uniknięcia – wnę-
trze zbiorników urządzeń grzewczych 
powinno być wykonane ze stali nie-
rdzewnej, bądź pokryte emalią cera-
miczną. Równie ważna jest obecność 
anody magnezowej, która zapobiega 
powstawaniu rdzy. 

W marketach 
OBI

dostępne są różnorodne 
modele ogrzewaczy wody. 

Fachowa obsługa służy 
poradą dotyczącą  

parametrów, wyboru  
i instalacji bojlera

Pojemność

Bojlery mogą mieć od ok. 30 do ponad 200 
litrów pojemności. Dla 3-osobowej rodziny 
wystarczający będzie jednak ok. 80-100-li-

trowy zbiornik. Taka ilość gorącej wody (po zmie-
szaniu z chłodną z instalacji miejskiej) powinna 
wystarczyć zarówno do kąpieli, jak i zmywania na-
czyń. Bojlery o pojemności poniżej 50 litrów mogą 
zostać obudowane (np. szafką), jednak są mało 
wydajne w gospodarstwie domowym. Zbiorniki 
do 150 litrów są dostępne w wersjach do montażu 
pionowego lub poziomego. Większe niż 200 litrów 
muszą być osadzone na podłodze.
Wybór odpowiedniego urządzenia, spełniającego 
potrzeby całej rodziny nie jest trudny. Jeśli jednak 
mielibyśmy problem z podjęciem decyzji, pracow-
nicy oBi pomogą nam dokonać trafnego zakupu.

Pojemnościowy 
ogrzewacz
wody Ariston  
Shape ECO Slim  
poj. 40 l
Możliwość montażu 
w pionie i poziomie.

od 79900 
zł

Pojemnościowy 
ogrzewacz
wody Velis 
poj.: 50 l/80 l/100 l
Możliwość montażu 
w pionie i poziomie.

od 99900 
zł
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ciekawostka:
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Wakacje bez 
stresu

Czas urlopu to chwila na oddech, odpoczynek 
od codziennego zabiegania. Dlatego jeszcze 
przed wyjazdem, a najlepiej regularnie raz  

w roku i bez okazji, zadbać o to, by po powrocie 
nie natknąć się na przykrą niespodziankę  

w łazience.

O ile na nieoczekiwane zdarzenia na wakacjach nie 
mamy zbyt dużego wpływu, o tyle przed udaniem 
się na letnie wojaże możemy zabezpieczyć się 
przed przykrymi konsekwencjami awarii hydrau-

licznej. Brzmi to nieprawdopodobnie? otóż wypadki, takie 
jak pęknięcie rury, samoistne poluzowanie uszczelki lub 
wybicie wody z instalacji wodno-kanalizacyjnej w naszym 
domu, zdarzają się częściej, niż może się to wydawać. lato 
– a zwłaszcza jego końcówka - to bowiem czas wymian 
tzw. pionów, remontów zbiorczych przyłączeń kanalizacyj-
nych i sprawdzania szczelności i płukania nieużywanych 
od zimy instalacji centralnego ogrzewania. Jeśli w czasie 
którejkolwiek z tych prac, okaże się, że nasze uszczelki, 
przyłącza lub grzejniki nie działały sprawnie, to po powro-
cie może zastać mieszkanie z mokrą podłogą. Nie jest to 
najmilsze powitanie i skutecznie obróci ono wniwecz przy-
wieziony z wczasów spokój ducha. Co więc powinniśmy 
zrobić, żeby wystrzegać się takich niespodzianek?

Na początek
Raz do roku, warto poświęcić chwilę na renowację elemen-
tów instalacji wodno-kanalizacyjnej. Brzmi skomplikowa-
nie? Nic bardziej mylnego, chodzi bowiem o prostą opera-
cję, jaką jest wymiana uszczelek w bateriach i sprawdzenie 
szczelności wężyków doprowadzających wodę. ewentu-
alna wymiana zajmie zaledwie chwilę i kosztować będzie 
grosze. Zapobiegnie to dwóm problemom – kapaniu wody 
i w efekcie jej ogromnego marnotrawstwa oraz zabezpie-

czy nasz dom przed skutkami gwałtownego 
wzrostu ciśnienia w sieci, co może mieć miejsce 
przy niektórych pracach hydraulicznych. A skoro 
mowa o oszczędności wody, warto podkreślić, 
że w skali roku z nieszczelnego kranu ucieka jej 
blisko 6 metrów sześciennych. 

A potem
Po uszczelnieniu kranów, należy sprawdzić 
instalację ciepłowniczą, czyli kaloryfer.  
Zakręcenie zaworów doprowadzających  

wodę do grzejników zmniejszy ryzyko zalania pomiesz-
czeń, w sytuacji, gdy w naszym budynku odbywać się 
będzie płukanie instalacji C.o. Pamiętajmy tylko o odkręce-
niu zaworów po powrocie. Zbyt długo zakręcone grzejniki 
łatwiej się zapowietrzają, a to stwarza dodatkowe kłopoty.
Nie możemy również zapomnieć o urządzeniach pobiera-
jących wodę – pralkach i zmywarkach. Jeśli posiadają one 
zawór zamykający dopływ, użyjmy go. Co prawda, maszy-
ny te mają jeszcze dodatkowe zabezpieczenia, ale ostroż-
ności nigdy za wiele.

Na koniec
ostatnim krokiem powinno być odetkanie odpływów 
w wannie, pod prysznicem i w umywalkach. Dlaczego? 
W razie cofnięcia się ścieków z instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej lub w sytuacji, gdy z kranów zacznie lać się woda, 
zatkany odpływ tylko pogorszy sprawę. Do jego regularne-
go udrażniania służą środki chemiczne typu „kret”.
A co z zakręceniem wody w całym mieszkaniu? Jeśli tylko 
mamy taką możliwość, zróbmy to. Następnie sprawdźmy 
stan wodomierza i zapiszmy odczyt. Po powrocie porów-
najmy stan licznika z tym zapisanym – jakiekolwiek różnice 
świadczą o nieszczelności instalacji.

Renowacja
drobnych 
elementów 
instalacji 
wodnej 

uchroni nas 
przed zalaniem. 

Sześć metrów sześciennych wody 
wycieka w skali roku z jednego 

nieszczelnego kranu. Jeśli zużyte 
uszczelki mamy we wszystkich 

domowych kranach, oznacza to, że 
marnujemy ogromne ilości wody.  

205x270_secret.indd   2 5/27/11   1:36:18 PM
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Salon, sypialnia, taras
zmienią swoje oblicze dzięki 
materiałom wykończeniowym 

na jwyższej jakości.

Kolekcja płytek 
podłogowych 
Madera  
eMiGReS, 15x50 cm

od 7999/m2
zł

Kolekcja 
gresów Agatha  
AZuliBeR, 23,5x40,5 cm

12900/m2

zł

Kolekcja 
gresów Aran  
eMiGReS, 40x57 cm

13900/m2

zł

Kolekcja płytek 
Realle 
CeRAMSTiC, 43,2x91 cm 

34900/m2

zł

Nie tylko łazienka! 
 Produkty dostępne 

na zamówienie 
wykorzystamy do 
zmiany wystroju 

łazienki, ale też innych 
pomieszczeń  

w naszych domach.

radzimy:

Kolekcja 
gresów Sablo 
CeRAMSTiC, 60x60 cm 

od 18400/m2 
zł
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Dekor 
Marilyn 
CeRAMiKA ColoR

9999/szt. 
zł

 Ponad 
standard 

Pośród gamy produktów 
na specjalne zamówienie  

dostępne są  
m.in. najwyższej jakości 

płytki ceramiczne, dekory  
i listwy wykończeniowe.

Produkty  
z najwyższej 
półki
Specjalnie dla wiernych i najbardziej wymaga-

jących klientów, przygotowaliśmy wyjątkową 
ofertę produktów z najwyższej półki, które dostęp-

ne są na zamówienie. W wybranych marketach oBi, m.in. 
w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie oraz Zabrzu i Wrocławiu, 
istnieje możliwość zamówienia bardziej wyszukanego 
asortymentu. Wśród produktów dostępnych na zamówie-
nie są wyjątkowe, czteromilimetrowe gresy wykonane  
w technologii slim, jak również gresy wielkoformatowe,  
a także płytki imitujące parkiet i naturalne drewno. oferta 
obejmuje szeroką gamę gresów polerowanych, półpole-
rowanych (lappato) oraz płytek rektyfikowanych do bezfu-
gowego montażu. oferta będzie sukcesywnie rozszerzana 
o kolejne markety oBi.  
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O d stycznia do końca maja 2011 roku Fundacja Dziecięca Fantazja pomogła 
spełnić 167 marzeń i życzeń nieuleczalnie chorych dzieci. Dzięki naszym czytel-
nikom będzie mogła spełnić ich jeszcze więcej.

„Nie wszystkie dzieci mają tyle samo szczęścia. Niektóre od najmłodszych lat muszą 
zmagać się z nieuleczalnymi chorobami. Ich dzieciństwo to pasmo przykrości, bólu 
i uporczywych terapii. Z myślą o nich utworzona została Organizacja Pożytku Publicz-
nego, Fundacja Dziecięca Fantazja. Celem działalności Fundacji jest spełnianie marzeń 
nieuleczalnie chorych dzieci. Wystarczy zgłoszenie od dziecka lub jego opiekuna, by-
śmy pomogli zrealizować najskrytsze marzenie ciężko chorego malucha. Od początku 
powstania Fundacji udało się wyzwolić uśmiech na twarzach ponad 1800 dzieci.”  
– mówi Patrycja Wrobel z Fundacji Dziecięca Fantazja. 
Dzięki ludziom o wielkich sercach, tych uśmiechów może być znacznie więcej. Pie-
niądze ze sprzedaży katalogu „Sztuka Dekoracji” przeznaczamy na realizację marzeń 
podopiecznych Fundacji, ale też na zakup wyposażenia dziecięcych oddziałów szpital-
nych. W zeszłym roku, dzięki klientom marketów OBI, którzy kupują magazyn „Sztuka 
Dekoracji” za symboliczną zlotówkę, od lipca do grudnia zebraliśmy ponad 260 tys. zł. 
Potrzeby chorych dzieci są jednak ogromne. Dlatego zachęcamy do kupna naszego 
magazynu a także regularnego odwiedzania strony internetowej OBI oraz Fundacji, 
z której można dowiedzieć się, w jaki sposób pomóc maluchom zmagającym się z bez-
litosną chorobą.

Fundacja Dziecięca Fantazja
ul. Kickiego 1, 04-373 Warszawa
tel.: (22) 517 17 70
fax: (22) 517 17 71
e-mail: info(at)f-df.pl 
www.f-df.pl
Nr rachunku: Bank BPH SA 35 1060 0076 0000 3200 0131 3843 

Pomóż sPełnić  
dziecięce marzenia 

Fantazja dzieci
nie zna granic. Możemy 
spełnić ich na jskrytsze 

marzenia.
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Bydgoszcz, ul.Fabryczna 1, tel.: +48 52325 97 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 9-20; Bytom, ul. Chorzowska 86, tel.: +48 32 346 08 00, pn.-pt. 7-21, sob. 8-21, ndz. 9-20; 
Częstochowa, ul. Okulickiego 16/18, tel.: +48 34 369 37 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 10-20; Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 6a tel. +48 32 639 81 00, pn-sob. 
8.00-21.00, ndz. 9.00-20.00; Gdańsk ul.Przywidzka 6 tel.: +58 308 41 00, pn.-pt. 7-21, sob. 8-21, ndz. 9-19;  Gdańsk, ul. Z∏ota Karczma 26, tel.: +48 769 96 00, pn.-pt. 
7-21, sob. 8-21, ndz. 10-20; Gdynia, ul.Kcyńska 27, tel.: +48 58 667 38 00, pn.-sob. 7-21, ndz. 10-20; Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 48, tel.: +48 95 720 92 00, 
pn.-sob. 8-21, ndz. 10-20; Jastrzębie Zdrój, ul. Podhalańska 22, tel. +48 32 478 11 00, pn.-sob. 8.00-21.00, ndz. 10.00-19.00; Jabłonna, ul. Zegrzyńska 9, tel.: +22 767 00 
00, pon.- sob.: 08:00-21:00, niedz.: 10:00-19:00; Katowice, ul. Rolna 4, tel.: +48 32 351 31 00, pn.-sob. 7.30-21, ndz. 9-19; Kielce, ul. Zagnańska 67, tel.: +48 41 362 83 
00, pn.-sob. 8-21, ndz. 9-19; Kraków, ul. Wielecka 259, tel.: +48 12 650 06 00, pn.-sob. 7-21, ndz. 10-19; Kraków, al. Bora Komorowskiego 31, tel.: +48 12 410 09 00 pn.-
pt. 7-21, sob. 8-21, ndz. 10-19; Lublin, ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego 1, tel.: +48 76 840 47 00 pn.-pt. 8-21, sob. 8-20, ndz. 10-19; Lublin, ul. Zwycięska 1, tel.: +48 81 535 
05 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 9-19; Lublin, ul. Chemiczna 2, tel.: +48 81 442 49 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 9-19; Łódź, ul. Szparagowa 3/5, tel.: +48 42 613 18 00, pn.-sob. 8-21, 
ndz. 9-19; Łódź, ul. Rokicińska 192, tel.: +48 42 677 21 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 9-19; Olsztyn, ul. W.Leonharda 1, tel.: +48 89 532 85 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 10-19; Opole, 
ul. Budowlanych 5, tel.: +48 77 443 24 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 10-19; Płock, ul. Wyszogrodzka 142, tel.: +48 24 267 54 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 9-20; Poznań, ul. Szwedzka 
2, tel.: +61 878 21 00, pon. - pt.: 7:00-21:00, sob.: 8:00-21:00, ndz.: 9:00 - 20:00; Radom, ul. Mireckiego 14, tel.: +48 48 367 32 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 10-18; Rybnik,  
ul. Żorska 55, tel.: +48 32 432 83 00, pn.-pt. 8-21, sob.-ndz. 10-19; Słupsk, ul. Szczecińska 8, tel.: +48 59 848 58 00, pn.-pt. 8-21, sob. 8-21, ndz. 9-19; Suwałaki, ul. Armii 
Krajowej 35, tel.: +48 87 566 91 00 pon.-sob.: 8:00-21:00, niedz.: 10:00-19:00; Toruń, ul. Szosa Lubicka 130, tel.: +48 56 669 50 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 9-19; Tychy,  
al. Bielska 109, tel.: +48 32 362 21 00, pn.-sob. 8-21.30, ndz. 10-20; Tychy, ul. Towarowa 2b, tel.: +48 32 323 63 79, pn.-pt. 7-21, sob. 8-21, ndz. 9-19; Wałbrzych, ul. Długa 
1, tel.: +48 74 849 34 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 9-19; Warszawa, al. Krakowska 102, tel.: +48 22 577 15 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 10-19; Warszawa, ul. Puławska 427, tel.: +48 
22 859 16 00, pn.-sob. 7-21, ndz. 9-19; Warszawa, ul. Radzymińska 166, tel.: +48 22 511 21 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 10-19; Włocławek, ul. Cmentarna 2-6, tel.: +48 54 230 
29 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 10-19; Wałbrzych, ul. Długa 1, tel: +48 74 849 34 00, pon.-pt.: 07:00-21:00, sob. 08:00-20:00, ndz. 10:00-19:00; Wrocław, ul. Czekoladowa 
5, tel.: +48 71 311 09 00, pn.-sob. 8-21, ndz. 10-20; Wrocław, ul. Długa 29-35, tel.: +48 71 352 06 00, pn.-pt. 7-21, sob.-ndz. 9-19; Zabrze, al. Korfantego 13, tel.: +48 32 
37 05 100 pon.-sob.: 7:00-21:00, ndz.: 10:00-19:00.
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