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Katal dla kabin
rozwiązań ych
prysznicow

Dopasuj
kabinę
do swojej
łazienki

Niezależnie od tego, czy urządzamy niewielką,
przytulną łazienkę, czy też luksusowy salon
kąpielowy, możemy napotkać nietypowe
sytuacje aranżacyjne, np. skosy, krzywe ściany
czy słupy konstrukcyjne. Wbrew pozorom nie są
to problemy, a wyzwania, z którymi z łatwością
można sobie poradzić, sięgając po odpowiednie
rozwiązania.
Na podstawie naszego 17-letniego doświadczenia
oraz rozmów z tysiącami Klientów, opracowaliśmy
katalog, w którym przedstawiamy najczęściej
spotykane wyzwania aranżacyjne oraz ich
rozwiązania z programem „Radaway Na Miarę”.
Pozwala on spersonalizować kabinę prysznicową
i zrealizować nawet najbardziej nietypowy projekt
wnętrza.

Dopasuj kabinę
do swojej łazienki.
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Kilka prostych kroków
do kabiny na miarę
Twoich oczekiwań:
1. Skonfiguruj kabinę
Wejdź na stronę: www.konfigurator.radaway.pl
i stwórz dla siebie idealną kabinę. Przechodząc przez
poszczególne kroki konfiguratora, poznasz możliwości
oferty niestandardowej, które pozwolą dopasować
produkt do Twoich potrzeb, a wprowadzając orientacyjne wymiary kabiny prysznicowej dowiesz się także,
jaka będzie jej szacunkowa cena.
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2. Wybierz
sposób montażu

Dzięki konfiguratorowi poznasz m.in. sposoby montażu, pozwalające osiągnąć
odmienne efekty wizualne, dostępne kolory szkieł oraz wzory grawerów.
Zapoznaj się z różnymi możliwościami i zdecyduj, jak ma wyglądać Twoja kabina
prysznicowa.

1

Montaż na brodziku – wymiar zewnętrzny
brodzika (wymiary A1 i A2)
W przypadku produktów montowanych na brodziku, kabina będzie
dopasowana do jego gabarytów
(standardowo zewnętrzna krawędź
profilu kabiny jest odsunięta od
krawędzi brodzika).
W przypadku zamówienia niestandardowej kabiny montowanej na
brodziku, wystarczy jako A1 i A2
podać wymiary liczone od ściany do
zewnętrznych krawędzi brodzika.

2

Kabina montowana bez brodzika – wymiar
zewnętrzny kabiny przypada na krawędzi
płytek/fudze (wymiary X1 i X2)
Wymiary X1 i X2 to wymiary zewnętrzne kabiny (licząc od ściany
do zewnętrznego obrysu profilu lub
klamry). Jeżeli chcą Państwo, aby
zewnętrzna krawędź profilu kabiny
prysznicowej była zamontowana
na krawędzi płytek/fudze, nasi
konstruktorzy pomogą Państwu
dopasować odpowiednie wymiary
kabiny niestandardowej (profile
kabiny będą zamontowane przy
granicy płytek).
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Kabina montowana bez brodzika – linia szyby przypada
na krawędzi płytek/fudze (wymiary Y1 i Y2)
Wymiary Y1 i Y2 to wymiary liczone od ściany do
linii szyby kabiny. Jeżeli chcą Państwo, aby linie
szyb w kabinie były zamontowane na łączeniu
płytek (przebiegały wzdłuż fugi), nasi konstruktorzy pomogą Państwu dopasować odpowiednie
wymiary kabiny niestandardowej (linie szyb będą
przebiegały wzdłuż granicy płytek).

fot. 1. Kabina bez listwy progowej
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W przypadku montażu bezpośrednio na podłodze, istnieje możliwość zamówienia kabiny
bez listwy progowej. W takim przypadku uszczelka pozioma będzie wyższa.
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fot. 2. Kabina z listwą progową
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3. Wymierz
dokładnie kabinę
Aby uzyskać efekt wizualny zgodny z założeniami, kabinę najlepiej wymierzyć po opłytkowaniu łazienki. Dzięki temu pomiar jest
dokładny, a możliwość wystąpienia błędu –
ograniczona do minimum. Miejsce pod kabinę
można zmierzyć samodzielnie, warto jednak
skorzystać z promocji „Pomiar Gratis”, w ramach której zamawiając kabinę niestandardową Certyfikowany Instalator Radaway dokona
pomiaru.
Aktualny wykaz instalatorów znajduje się na
stronie: www.radaway.pl/lokalizator
Zasady promocji przedstawiono obok.
Promocja nie dotyczy kabin z serii: Twist,
Premium Plus, Premium, Classic oraz zabudów
nawannowych.

Zasady promocji
„Pomiar Gratis”
Wygeneruj kod promocyjny na stronie:
www.radaway.pl/kod

Dokonaj wstępnej wyceny kabiny niestandardowej,
samodzielnie na stronie: www.konfigurator.radaway.pl
lub w salonie łazienkowym.

Skontaktuj się z najbliższym Certyfikowanym
Instalatorem Radaway w celu ustalenia terminu pomiaru.
Lista instalatorów dostępna jest na stronie:
www.radaway.pl/lokalizator

Pomiar kabiny przez Certyfikowanego Instalatora
Radaway. Dokonaj u instalatora opłaty w wysokości 246 zł,
która zostanie odjęta od kosztów kabiny.

Złóż zamówienie w salonie łazienkowym zgodnie z dokonanym pomiarem. Przygotuj swój kod promocyjny
i potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Po 10 dniach roboczych odbierz kabinę, której cena została pomniejszona o kwotę 246 zł brutto.
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4. Zamówienie i dostawa towaru
Znajdź salon łazienkowy w dogodnej dla Ciebie lokalizacji i złóż zamówienie zgodnie
z dokonanym pomiarem. Listę partnerów znajdziesz na: www.radaway.pl/lokalizator.
Termin wykonania kabiny niestandardowej wynosi tylko 10 dni roboczych.
Po tym terminie produkt jest gotowy do odbioru.

SZEROKA SIEĆ
DYSTRYBUCJI
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2
+
3
lata
gwarancji
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Skorzystaj z usług
Certyfikowanego
Instalatora Radaway
i zyskaj dodatkowe
2 lata gwarancji!

5. Montaż kabiny
Na ostateczne zadowolenie z zakupu produktu ogromny
wpływ ma jego montaż. Instalacja kabiny prysznicowej to
specjalistyczna umiejętność, a brak dokładności, niewiedza czy małe doświadczenie mogą skutkować nieszczelnością kabiny i innymi, uciążliwymi dla użytkowników,
problemami. Dlatego warto powierzyć instalację kabiny
Certyfikowanemu Instalatorowi Radaway, dzięki któremu
będziemy mieli pewność, że produkt został poprawnie
zamontowany.
Co więcej, korzystając z usług Certyfikowanego
Instalatora zyskujesz dodatkowe 2 lata gwarancji!

Zasady promocji „3+2”:
1. Kup produkt objęty promocją.
Promocja obejmuje kabiny prysznicowe, drzwi wnękowe
i parawanny nawannowe Radaway.

2. Skorzystaj z usług Certyfikowanego
Instalatora Radaway, od którego
otrzymasz Certyfikat Przedłużonej
Gwarancji.
Lista Certyfikowanych Instalatorów Radaway dostępna jest na
stronie: www.radaway.pl/lokalizator

3. Ciesz się 5-letnią gwarancją.
Radaway Na Miarę
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6. Pielęgnacja
Co zrobić, aby kabina prysznicowa zachowała swój estetyczny wygląd na długo, a codzienna pielęgnacja nie sprawiała trudności?

EasyClean®
szkło

Powłoka EasyClean®

12

Szkło bez powłoki

Jak czyścić kabinę
prysznicową
Radaway?

Jak dbać o kabinę
prysznicową
Radaway?

Podstawową zasadą, którą powinniśmy się
kierować, jest regularne spłukiwanie drzwi
prysznicowych i osuszanie ich – na przykład
ściągaczką lub miękką ściereczką. Najlepiej
robić to po każdej kąpieli. Błędem jest używanie silnych preparatów o zbyt kwaśnym pH,
które sprawią, że zacieki będą trudniejsze do
usunięcia. Dlatego zalecamy użycie środka
do pielęgnacji Glass Cleaner, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nie powodując
uszkodzenia powłoki EasyClean®. Powłoka ta
ma właściwości hydrofobowe, dzięki którym
krople wody nie utrzymują się na powierzchni
szkła, tylko spływają, nie pozostawiając osadów. Utrzymanie takiej kabiny w czystości jest
o wiele mniej pracochłonne.

Co sześć miesięcy powłokę EasyClean®
należy odświeżyć specjalnym środkiem
Glass Protector. Wystarczy wyczyścić szkło
preparatem Glass Cleaner, a następnie
ruchami okrężnymi rozprowadzić środek
Glass Protector miękką ściereczką dołączoną do zestawu i zostawić na pół godziny. Po tym czasie należy wypolerować
powierzchnię szkła i spłukać czystą wodą.
Przedłuży to działanie powłoki ochronnej
EasyClean®, która utrudnia osadzanie się
brudu i kamienia na szybie.

Radaway Na Miarę

Szkło z powłoką

Glass Protector:
Środek do odświeżania powłoki EasyClean®
+ profesjonalna ściereczka
Glass Cleaner:
Środek do czyszczenia kabin prysznicowych
+ profesjonalna ściereczka

Doradztwo i wsparcie techniczne
Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Kabin Niestandardowych na
każdym etapie procesu aranżacyjnego. Dzięki rozległej wiedzy na temat
produktów na miarę zamiast dostrzegać problemy, widzimy tylko rozwiązania!
Jeśli nie są Państwo pewni, jak dopasować kabinę do swojej łazienki, co jest
możliwe do wykonania i jak najlepiej to zrobić, prosimy o kontakt telefoniczny
lub emailowy – z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji oraz
odpowiemy na każde pytanie.

Dział Kabin Niestandardowych
niestandardowe@radaway.pl
tel. +48 61 66 33 427

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 1

Ścianka działowa

Wyzwanie
Elegancko, ale z surową nutą – tak
swoją przyszłą łazienkę wyobrażała sobie Klientka. Aranżacja łazienki o ograniczonej powierzchni w estetyczny
i wygodny sposób może być nie lada
wyzwaniem. Różnego rodzaju ścianki
czy przepierzenia pozwalają na podział
pomieszczenia na strefy funkcjonalne,
a także na poprawę jego proporcji.

Rozwiązanie
Nawet w małej łazience możliwe jest wydzielenie kilku stref użytkowych – w tym przypadku ozdobna ścianka działowa wyznacza
granicę między częścią umywalkową i natryskową. W pierwszej
części urządziliśmy strefę szybkiego mycia z lustrem i umywalką.
Pod długim blatem znajduje się sporo miejsca, np. na pralkę i kosz
na brudną bieliznę. W części kąpielowej znalazła się niestandardowa kabina Almatea KDJ, która daje poczucie wyodrębnienia
osobnej przestrzeni. Zamontowana na murku tafla z hartowanego
szkła nie przytłacza łazienki tak jak pełna ściana.
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Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Almatea
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SYTUACJA 2

Łazienka
na poddaszu #1

Wyzwanie
Łazienka uchodzi za najtrudniejsze do
urządzenia pomieszczenie na poddaszu. Kłopotliwe skosy znacznie utrudniają jej aranżację, co jednak nie oznacza braku możliwości zaprojektowania
funkcjonalnej łazienki.

Rozwiązanie
Łazienka na poddaszu ma wyjątkowy klimat. Aby była ustawna
i funkcjonalna, trzeba odpowiednio zagospodarować miejsce
pod skosami. Stawiając na komfort i użyteczność, projektanci
i inwestorzy zdecydowali się na dużą i wygodną kabinę niestandardową Euphoria Walk-in wykonaną na zamówienie, w której ściana
została docięta do skosu.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie serii
Euphoria Walk-in

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 3

Łazienka
na poddaszu #2

Wyzwanie
Dość nietypowy kształt pomieszczenia
oraz utrudniające komunikację skosy
dachowe – te cechy łazienki na poddaszu postawiły przed autorami projektu
spore wyzwanie. Skosy i poziome belki
podtrzymujące dach, choć nadają
wnętrzu wyjątkowego charakteru,
zabierają powierzchnię użytkową i tym
samym zmniejszają przestrzeń.

Rozwiązanie
Aby łazienka na poddaszu zyskała więcej przestrzeni i była funkcjonalna, warto wykorzystać wnęki i uskoki ścian. Jeżeli są wystarczająco duże, najlepszym rozwiązaniem jest montaż kabiny prysznicowej. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na niestandardowe
drzwi wnękowe Eos DWS otwierane zarówno na zewnątrz, jak
i do wewnątrz. Drzwi prysznicowe docięte do skosu pozwalają
w sposób optymalny wykorzystać małą łazienkę, w której jest zbyt
ciasno na pełnowymiarową kabinę lub wydzielenie miejsca na
prysznic.
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Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Eos
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SYTUACJA 4

Łazienka
na poddaszu #3

Wyzwanie
Łazienka pozornie duża, w rzeczywistości – ze względu na skosy
– niewielka i trudna do urządzenia.
Rozmieszczenie w niej toalety,
umywalki, kabiny prysznicowej oraz
wanny, tak by można było swobodnie
z nich korzystać, nie należy do łatwych
zadań – nie jest to jednak niemożliwe.

Rozwiązanie
Kabina na wymiar jest świetnym rozwiązaniem do zastosowania na wannie, szczególnie w łazienkach o niewielkim metrażu,
w których te dwa elementy wyposażenia muszą się ze sobą
stykać. Wykorzystanie niestandardowej kabiny Arta KDJ I z jedną
ścianką osadzoną na murku rozwiązuje problem niewygodnej,
trudnodostępnej przestrzeni między wanną a prysznicem, którą
bardzo ciężko wyczyścić. Dodatkowo uzyskujemy użyteczną półkę
wewnątrz strefy kąpielowej. Dzięki temu kosmetyki są zawsze pod
ręką i można po nie sięgnąć w każdej chwili.
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Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Arta
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SYTUACJA 5

Łazienka
na poddaszu #4
Wyzwanie
Elegancko, ale z romantyczną nutą
– tak swoją przyszłą łazienkę na
poddaszu wyobrażała sobie Klientka.
Łazienki zaprojektowane w pomieszczeniach adaptowanych (dawny strych
lub poddasze użytkowe) mają jedną
ogromną zaletę. Na ogół są większe
niż te „standardowo” budowane
w domu. Największym wyzwaniem,
jakie stawia przed nami takie wnętrze,
jest praktyczne wykorzystanie skosów
dachowych oraz pogodzenie funkcjonalności z estetyką.

Rozwiązanie
Aranżacja łazienki na poddaszu wymaga przemyślanego planowania. Trzeba pamiętać, że powierzchnia pomieszczenia nie jest
tożsama z powierzchnią do aranżacji. Aby w pełni zaadaptować
przestrzeń przy ścianie kolankowej, warto wykorzystać ją jako
miejsce do przechowywania np. środków czystości czy kosza na
bieliznę. Powstała w ten sposób ścianka działowa może z kolei
stanowić część kabiny prysznicowej. Inwestorzy zdecydowali się
na kabinę Euphoria KDJ, w której szklane drzwi zostały docięte
tak, by idealnie pasowały pod skos. Aby zyskać dodatkowe centymetry, obniżyliśmy poziom prysznica, korzystając z rozwiązania
opartego na brodziku podpłytkowym z odpływem liniowym.
Wyeliminowanie brodzika, oprócz walorów praktycznych, zapewnia również ciekawe efekty wizualne.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Euphoria
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SYTUACJA 6

Łazienka z wanną
i prysznicem #1
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Wyzwanie

Rozwiązanie

Inwestorzy to małżeństwo, które pragnęło
zaprojektować łazienkę dostosowaną do potrzeb każdego z nich z osobna (ona uwielbia
długie kąpiele, on natomiast szybki prysznic).
Wanna czy kabina prysznicowa? To częsty dylemat, kiedy urządzamy łazienkę, zwłaszcza
jeśli wnętrze jest ciasne i mało ustawne.

Łazienka nie musi być duża, by zaspokoić potrzeby zwolenników
zarówno wanny, jak i prysznica. Zmieszczenie obu urządzeń w tej
przestrzeni nie stanowiło problemu, dzięki wykorzystaniu niestandardowej kabiny Fuenta New KDJ i osadzeniu jednej ściany
natrysku na wannie. Dzięki temu zadbaliśmy o funkcjonalne
i ergonomiczne pomieszczenie, a tego typu zabudowa praktykowana jest zarówno w łazienkach mniejszych, jak i tych bardziej
przestronnych.

Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Fuenta New

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 7

Łazienka z wanną
i prysznicem #2

Wyzwanie
Inwestor pragnął zaaranżować na
nowo swoją starą łazienkę. Zależało
mu na zamontowaniu zarówno
przestronnej kabiny prysznicowej, jak
i wygodnej wanny. O pomoc w rozplanowaniu tych elementów inwestor
zwrócił się do nas. Główne wyzwanie
stanowił pion kanalizacyjny, znajdujący
się tylko na jednej ścianie.

Rozwiązanie
Aby spełnić wymagania inwestora, zdecydowaliśmy się na kabinę
Premium Plus z podwójnymi drzwiami, umożliwiającymi komfortowe wejście. Umiejscowienie ścianki bocznej na wannie pozwoliło
stworzyć jedną, wyraźnie zaznaczoną strefę kąpielową. Ze względu na głębokość kabiny prysznicowej konieczne było wycięcie
w ściance bocznej narożnika w kształcie prostokąta.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie serii
Premium Plus

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 8

Łazienka z wanną
i prysznicem #3
Wyzwanie
Klientka poprosiła nas o pomoc
w doborze kabiny prysznicowej do
łazienki, w której zainstalowana była
już przyścienna wanna. Zależało jej
na możliwości skorzystania zarówno
z szybkiego prysznica, jak i relaksującej kąpieli. Problemem była jednak
niewielka powierzchnia pomieszczenia. W praktyce okazuje się, że nie
tylko indywidualne upodobania mają
istotne znaczenie przy podejmowaniu
decyzji – ważnym kryterium jest również metraż łazienki.

Rozwiązanie
Aby spełnić wymagania Klientki, zaproponowaliśmy niestandardowy parawan nawannowy Arta PND z dodatkową ścianką boczną.
To kompromis, dzięki któremu mamy możliwość relaksowania się
w sposób, jaki najbardziej nam odpowiada w danym momencie.
Dzięki dodatkowej ściance bocznej woda nie wydostaje się na
zewnątrz wanny, a okolica wokół toalety oraz dywanik łazienkowy
pozostają suche podczas korzystania z prysznica.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Arta

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 9

Mała wnęka

Rozwiązanie
Wyzwanie
Prezentowana łazienka mieści się
w nowo wybudowanym bloku i ma
pełnić funkcję głównej łazienki dla
rodziny 2+1. Mieszkanie nie jest duże,
więc łazienka, oprócz swego głównego przeznaczenia, pełni funkcje
małej pralni oraz pomieszczenia
gospodarczego.
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Mała łazienka wymaga optymalnego wykorzystania przestrzeni,
a jej aranżacja musi być starannie przemyślana. Warto wykorzystać każdą, nawet najmniejszą zastaną wnękę. W zależności od
rozmiarów i miejsca, w którym się znajduje, może ona pełnić różne
funkcje, ale nawet w niewielkiej wnęce można zamontować kabinę prysznicową. Ciekawym sposobem jest wykorzystanie kabiny
niestandardowej z profilem montowanym do czoła lub boku ściany (szczegóły na str. 31). W tym przypadku wybór padł na kabinę
Torrenta KDJ, której drzwi pozbawione są ram, co daje wrażenie
delikatności i przejrzystości. Przezroczyste kabiny bez aluminiowych ram nadają pomieszczeniu płynności i lekkości, a tym samym
powiększają je optycznie.

Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Torrenta

Montaż profilu do boku ściany

Montaż profilu do czoła ściany

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 10

Słup konstrukcyjny

Wyzwanie
Największe wyzwanie w łazience
prezentowanej obok stanowił słup
konstrukcyjny, który spędzał sen
z powiek inwestora. Udało nam się
jednak przekonać Klienta, że słup
nie musi być szpecącym elementem
architektonicznym.

Rozwiązanie
Urok łazienki można wydobyć nie tylko za pomocą efektownych
mebli, dekoracji czy światła, ale również z udziałem architektonicznych detali, jakimi są odsłonięte drewniane lub stalowe słupy
czy belki konstrukcyjne. Te stojące na środku pomieszczenia mogą
pełnić różne role – wieszaków na ręczniki, miejsca do zawieszenia
umywalki czy miski ustępowej. Natomiast te zlokalizowane bliżej
ścian warto wykorzystać jako jeden z elementów wyposażenia
wnętrza. Umiejętne obudowanie słupa drzwiami wnękowymi
Eos II DWJ oraz ścianką Carena nadaje mu dodatkowy, praktyczny
sens. Słup konstrukcyjny stał się integralną częścią kabiny prysznicowej, która bardzo ciekawie prezentuje się we wnętrzu.
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Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Eos II oraz Carena

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 11

Ceramika łazienkowa zbyt blisko
strefy kąpielowej #1

Wyzwanie
Klient poprosił nas o pomoc w doborze kabiny prysznicowej w łazience, w której toaleta znajdowała się
w bliskim sąsiedztwie strefy kąpielowej. Planując wyposażenie łazienki,
jesteśmy często uzależnieni od jej
stałych elementów. Jednym z nich
jest położenie pionu kanalizacyjnego,
który często wymusza lokalizację
poszczególnych sprzętów.

Rozwiązanie
Głównym wyzwaniem, które przedstawił inwestor, było umieszczenie wszystkich elementów łazienki bez zmian, w tych samych
miejscach, w których znajdowały się na planie budowlanym.
Aby można było swobodnie otwierać drzwi kabiny prysznicowej,
trzeba było zaprojektować kabinę Eos II KDS o niestandardowych
wymiarach. Jej drzwi otwierają się zarówno do środka, jak i na
zewnątrz, nie kolidując z wiszącą miską WC.
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Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Eos II

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 12

Ceramika łazienkowa zbyt blisko
strefy kąpielowej #2

Wyzwanie
W tym projekcie łazienki, mocno ograniczonej w ustawieniu, podstawowym
problemem było zbyt bliskie położenie umywalki w stosunku do strefy
kąpielowej. Planując usytuowanie
sprzętów w łazience należy zaplanować niezbędną ilość wolnej przestrzeni, aby zapewnić sobie wygodne
użytkowanie.

Rozwiązanie
Okazuje się, że mała łazienka nie musi być niewygodna.
Odpowiednio dobrane elementy wnętrza umożliwią bezkolizyjne
wykonanie codziennych domowych obowiązków, ale również
pozwolą nacieszyć się chwilą relaksu. Wykorzystanie kabiny niestandardowej Carena DWJ umożliwiło dopasowanie się do układu
wnętrza. Drzwi prawe, otwierające się do wewnątrz, nie kolidują
z zamontowaną obok wiszącą umywalką i pozwalają na bezproblemowe użytkowanie. Relingowy uchwyt umożliwia również
powieszenie ręcznika na zewnątrz tak, aby zawsze był pod ręką.
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Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Carena

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 13

Ceramika łazienkowa zbyt blisko
strefy kąpielowej #3
Wyzwanie
Prezentowana łazienka postawiła przed autorami projektu spore
wyzwanie. Na niewielkiej przestrzeni
musiało zmieścić się kilka urządzeń
sanitarnych, z których korzystamy na
co dzień, takich jak sedes, umywalka,
grzejnik łazienkowy czy szafka łazienkowa oraz pralka. Kluczową kwestią
przy projektowaniu wnętrza jest
zapewnienie wygody jego użytkowania, a odpowiednie rozmieszczenie
tych elementów wyposażenia stanowi
problem dla praktycznie każdego
właściciela małej łazienki.

Rozwiązanie
Klient poprosił nas o pomoc w doborze kabiny prysznicowej w łazience, w której toaleta oraz umywalka znajdują się bardzo blisko
strefy kąpielowej. Wyzwanie stanowiło umieszczenie kabiny tak,
by ceramika łazienkowa nie utrudniała do niej dostępu. Aranżując
wystrój pomieszczenia, zaproponowaliśmy model kabiny niestandardowej oparty na dwóch produktach: Eos KDD B oraz Eos
II KDD. Z jednej strony, drzwi otwierają się wahadłowo (zarówno
do środka, jak i na zewnątrz), nie kolidując z zamontowaną obok
toaletą. Z drugiej strony, dzięki drzwiom składanym na ścianę, uzyskujemy szerokie i wygodne wejście do strefy kąpielowej. Nawet
w niedużej łazience możemy stworzyć funkcjonalny prysznic.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Eos i Eos II

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 14

Siedzisko w kabinie

Wyzwanie
Inwestorzy – małżeństwo w podeszłym wieku – zwrócili się do nas
z prośbą o pomoc w dobraniu kabiny
prysznicowej do wyremontowanej
łazienki. Ich jedynym wymogiem było
postawienie siedziska natryskowego
w kabinie.

Rozwiązanie
Zaproponowaliśmy model oparty na serii Euphoria, która przypadnie do gustu wszystkim zwolennikom prysznicowych kąpieli.
W celu zwiększenia komfortu, zdecydowaliśmy się na poszerzenie
wygodnego i funkcjonalnego siedziska tak, by wychodziło poza
przestrzeń kabiny. Dodatkowa powierzchnia może być miejscem
na odłożenie ręcznika lub rzeczy osobistych.
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Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Euphoria

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 15

Nierówne ściany

Wyzwanie
Ściany i sufity w mieszkaniu mogą
wydawać się równe i gładkie, a kąty
pomiędzy nimi proste. Tymczasem
podczas jego urządzania często
okazuje się, że rzeczywistość jest inna.
W łazience problem pojawia się zazwyczaj w momencie kładzenia płytek
czy montażu kabiny prysznicowej.

Rozwiązanie
W przypadku montażu kabiny prysznicowej przy nierównych
ścianach nie musimy od razu remontować całej łazienki. Mamy
dwie możliwości. Zastosowanie profili, posiadających odpowiedni zakres regulacji i niwelujących krzywiznę ściany, lub docięcie
szyby na wymiar w kształt trapezu. Dzięki drugiemu rozwiązaniu
mamy możliwość montażu kabiny za pomocą subtelnych klamer
(jak w drzwiach prysznicowych Arta DWJ I), które nadają się do
montażu tylko przy prostych ścianach. Uzyskujemy w ten sposób
efekt lekkiej kabiny prysznicowej bez dużej ilości chromowanych
elementów.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Arta

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 16

Pokój kąpielowy
Wyzwanie
To, co odróżnia pokój kąpielowy od
łazienki, to przede wszystkim otwarta
i duża przestrzeń, gdzie oprócz strefy
kąpielowej i toaletowej znajduje się
także część relaksacyjna z wygodnym
fotelem lub szezlongiem czy toaletką
ze świecami zapachowymi. Warto
zadbać o to, by pokój kąpielowy był
nie tylko stylowy i klimatyczny, ale
również funkcjonalny.

Rozwiązanie
Dysponując tak dużą powierzchnią, możemy zastosować przyścienną i wygodną kabinę prysznicową, która będzie nie tylko
funkcjonalna, ale też podkreśli styl pomieszczenia. Dlatego też
projektanci i inwestorzy zdecydowali się na kabinę z drzwiami
przesuwnymi Espera. Dzięki wielu opcjom możemy dopasować
kabinę do każdej aranżacji. Możemy np. zamówić ją w niestandardowych wymiarach, a także dobrać wariant szkła. Do wyboru
mamy kilka możliwości – szkło przejrzyste, brązowe, grafitowe,
satynowe, Pixarena, Mirror lub UltraClear (charakteryzujące się
wyjątkową jasnością i kryształową przejrzystością), a także szkło
ShowerGuard® z dożywotnią ochroną szkła przed osadzaniem się
kamienia.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Espera

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 17

Wysoka ścianka
działowa
Wyzwanie
Projekt każdej łazienki powinien
uwzględniać potrzeby domowników,
intymność w czasie korzystania ze
wszystkich sanitariatów oraz funkcjonalność, która będzie wynikać ze
specyfiki pomieszczenia. W tym celu
najlepiej jest wygospodarować strefy
użytkowe pomieszczenia, które będą
oddzielone za pomocą różnego rodzaju ścianek czy przepierzeń.

Rozwiązanie
Ścianki działowe w łazience to dobry sposób na uporządkowanie
przestrzeni oraz podzielenie wnętrza na strefy. Aby zwiększyć
użyteczność oraz ergonomię małej i wąskiej łazienki naszych
Klientów, zaproponowaliśmy postawienie ścianki działowej. W tym
przypadku wyznacza ona granicę między częścią prysznicową
a toaletą, zapewniając domownikom dyskrecję. Ozdobna ścianka
ułatwia również utrzymanie łazienki w czystości (ze względu na
bliskie sąsiedztwo sedesu i kabiny, tafla szkła narażona byłaby na
zabrudzenia). Wykorzystanie niestandardowych drzwi prysznicowych Arta DWD i docięcie ich do ścianki działowej umożliwiło dopasowanie się do nowego układu wnętrza. Ponadto zamontowana
na murku tafla z hartowanego szkła nie przytłacza pomieszczenia
tak jak pełna ściana.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Arta

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 18

Obudowa stelaża
podtynkowego
Wyzwanie
Stelaże podtynkowe zrewolucjonizowały kwestię ukrycia rur w łazienkach,
zwiększyły ergonomię pomieszczenia i dodatkowo stały się ciekawą
ozdobą, która pełni również funkcję
praktycznego schowka. Obudowa
stelaża może wychodzić poza konieczny fragment i łączyć się z innymi
elementami wykończenia. Inwestor
zapragnął przedłużyć wygospodarowaną półkę i stworzyć dzięki temu
miejsce do przechowywania kosmetyków czy przyborów, potrzebnych pod
prysznicem.

Rozwiązanie
Kabiny prysznicowe Radaway pozwalają stworzyć wygodną
i funkcjonalną strefę prysznicową, dopasowaną do oczekiwań
różnych klientów. Wykorzystanie niestandardowej kabiny Idea KDJ
z odpowiednim wycięciem umożliwiło dopasowanie się do układu
wnętrza i wygospodarowanie dodatkowego miejsca na przybory
toaletowe. Dzięki temu kosmetyki są zawsze pod ręką i można po
nie sięgnąć w każdej chwili.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Idea

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 19

Łazienka dla osoby starszej

Wyzwanie
Prezentowana obok łazienka ma służyć starszej osobie, która ze względów
bezpieczeństwa postanowiła zastąpić
wannę wygodną kabiną prysznicową.
W starszym wieku nawet proste czynności zaczynają sprawiać trudność,
a aranżacja łazienki dla seniora może
być nie lada wyzwaniem.

Rozwiązanie
Podstawowym wymogiem nie tylko w łazience, ale i w całym mieszkaniu osoby starszej, jest zachowanie jednego
poziomu podłogi. Z tego powodu wybraliśmy brodzik podpłytkowy, umożliwiający swobodny dostęp do strefy
prysznicowej. Obszerne drzwi kabiny niestandardowej
Eos II DWD+S otwierane zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz
zapewniają komfortowe wejście i maksymalne bezpieczeństwo.
Naturalnym wyborem był wariant kabiny bez listwy progowej,
która umożliwia swobodne korzystanie bez pokonywania bariery
wysokości.
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Rozwiązanie zaprezentowane
na przykładzie serii Eos II

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 20

Łazienka dla osoby
niepełnosprawnej
Wyzwanie
Inwestorzy – rodzina, której członkiem
jest osoba poruszająca się na wózku
inwalidzkim – poprosiła nas o pomoc
w zaprojektowaniu kabiny prysznicowej przystosowanej do potrzeb osoby
niepełnosprawnej. Łazienka to pomieszczenie, z którego każdy użytkownik, również osoba mająca problemy
z poruszaniem, powinien korzystać
w sposób nieskrępowany.

Rozwiązanie
Łazienka przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową musi spełniać wysokie wymogi pod względem
funkcjonalności, a także komfortu. Kabina niestandardowa Eos
z drzwiami składanymi typu bifold zapewnia szerokie i wygodne
wejście do kabiny, a zastosowanie brodzika podpłytkowego
pozwala zachować jeden, równy poziom posadzki w całej łazience
oraz umożliwia swobodne wjechanie wózkiem inwalidzkim do
kabiny. Siedzisko to z kolei funkcjonalny dodatek, który ułatwi
bezpieczne i wygodne korzystanie z natrysku. Jest to także wygodny element dla pozostałych członków rodziny. Peeling ciała czy
stóp, depilacja nóg czy inne zabiegi pielęgnacyjne znacznie łatwiej
wykonuje się na siedząco.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Eos

Radaway Na Miarę
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SYTUACJA 21

Zachowanie intymności
w łazience
Wyzwanie
Łazienka jest pomieszczeniem,
w którym powinniśmy czuć się komfortowo i swobodnie. Z tego właśnie
względu niezmiernie ważną rzeczą
jest zapewnienie poczucia intymności.
Szczególnie na niewielkim metrażu zaaranżowanie funkcjonalnej przestrzeni, uwzględniającej potrzeby wszystkich domowników, może stanowić nie
lada wyzwanie.

Rozwiązanie
Funkcjonalna łazienka to przede wszystkim taka, z której domownicy korzystają z przyjemnością i czują się w niej komfortowo.
Planując tego typu pomieszczenie, warto podzielić je na strefy
użytkowe, np. za pomocą różnego rodzaju ścianek czy przepierzeń. Pozwala to uporządkować przestrzeń oraz faktycznie ją rozgraniczyć, np. oddzielić toaletę od części kąpielowej, umożliwiając
korzystanie z łazienki kilku osobom jednocześnie. Dzięki dodatkowej ściance działowej powstała też wnęka idealna na prysznic.
Jednak, ze względu na bliskie sąsiedztwo umywalki w stosunku do
strefy prysznicowej, zaproponowaliśmy niestandardową kabinę
Eos KDJ, której drzwi zostały przycięte, a profil został zamontowany do czoła ściany. Pozwoliło to na optymalne wykorzystanie
przestrzeni w prezentowanej łazience.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Eos
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SYTUACJA 22

Prysznic blisko okna

Wyzwanie
W prezentowanej łazience podstawowym problemem była mała
powierzchnia pomieszczenia, wiele
załamań ścian, a także okno, które
z jednej strony jest walorem, a z drugiej ogranicza możliwości aranżacyjne.
Przy projektowaniu takiego wnętrza
trzeba się skupić na najdrobniejszych
szczegółach.

Rozwiązanie
Standardowe wyposażenie łazienki obejmuje kilka elementów,
które zazwyczaj mieszczą się na niewielkiej powierzchni. Problemy
zaczynają się jednak wtedy, kiedy małe pomieszczenie ma okno,
a na dodatek wiele załamań ścian. W przypadku prezentowanej
łazienki projektanci i inwestorzy zdecydowali się na umiejscowienie standardowej kabiny prysznicowej Modo New II we wnęce
znajdującej się na końcu pomieszczenia. W przypadku takiej lokalizacji kabiny niemożliwe jest jednak zastosowanie standardowego
wspornika montowanego do ściany. Rozwiązaniem tej sytuacji
jest zamontowanie nietypowego wspornika dosufitowego. Jest
to minimalistyczne rozwiązanie stabilizacji szkła, umacniające konstrukcję kabiny bez konieczności stosowania długich wsporników
prostopadłych.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Modo New
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SYTUACJA 23

Mała łazienka
Wyzwanie
Urządzanie małej łazienki to wyzwanie. Warto je podjąć i przemyśleć
każdy centymetr powierzchni, by móc
potem wygodnie z niej korzystać.
Zastosowanie kilku prostych metod
może znacząco wpłynąć zarówno na
wizualną, jak i funkcjonalną stronę
wnętrza. Jak jednak połączyć konieczność zastosowania praktycznych
rozwiązań z potrzebą oryginalności? Odpowiedzią może być kabina
prysznicowa, w której… można się
przejrzeć.

Rozwiązanie
Niewielki metraż łazienki jest jednym z najbardziej kłopotliwych
aspektów przy aranżowaniu pomieszczenia. Warto dobrze
przemyśleć projekt łazienki, ustawienie oraz wybór sprzętów
i urządzeń sanitarnych, a także usytuowanie luster. Osiągnięcie
stylowego efektu jest możliwe właśnie dzięki właściwemu doborowi kluczowych elementów wyposażenia. Dlatego też do części kąpielowej zaproponowaliśmy niestandardową kabinę prysznicową
Arta KDS I ze ścianką boczną osadzoną na murku, która umożliwiła
dopasowanie się do wnętrza. Zastosowanie szkła lustrzanego
Mirror pozwoliło na optymalne wykorzystanie powierzchni łazienki, zapewniając jednocześnie najwyższą funkcjonalność w nowoczesnym wydaniu. Poza niezaprzeczalnym walorem użytkowym
tego rozwiązania, zwiększa ono możliwości aranżacyjne łazienki.
Lustrzana powierzchnia optycznie powiększa przestrzeń i uwydatnia ciekawe elementy dekoracyjne zaplanowane w łazience.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Arta
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SYTUACJA 24

Drzwi prysznicowe
montowane pod kątem
Wyzwanie
Prezentowane wnętrze mieści się
w bloku, gdzie pion kanalizacyjny
znajduje się na jednej ze ścian
pomieszczenia. Powstała w ten
sposób wystająca zabudowa oraz
niewielka powierzchnia łazienki
stwarza inwestorom problemy
aranżacyjne.

Rozwiązanie
Przestrzeń łazienkowa najczęściej określona jest przez
niezależne od nas czynniki. Występujące w niej skosy, obudowy
urządzeń i elementów technicznych ograniczają możliwości
aranżacyjne. Ze względu na nietypowy kształt i małą powierzchnię
pomieszczenia oraz bliskie sąsiedztwo toalety zaproponowaliśmy
niestandardową kabinę Eos KDJ. Jej ściany ustawione są
względem siebie pod kątem rozwartym, nie zabierając tym samym
cennego miejsca w łazience. Szerokie wejście dodatkowo zwiększa
komfort użytkowania. Dzięki możliwości wykonania brodzika
podpłytkowego w niestandardowych wymiarach, kabina mogła
zostać zamontowana bezpośrednio na podłodze. Rozwiązanie to
optycznie powiększyło pomieszczenie i dodało mu kilka cennych
metrów kwadratowych.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Eos
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SYTUACJA 25

Wysoka przejrzystość
Wyzwanie
Prezentowana łazienka mieści
się w pięknie położonym domku
zlokalizowanym blisko lasu.
Marzeniem właścicieli było
stworzenie jasnego, przestronnego
pomieszczenia, dlatego postawili
na biel oraz przeszklenia zajmujące
niemal całą ścianę. Klienci, mając do
dyspozycji widok na otaczającą dom
naturę, wykorzystali go także do
ozdoby wnętrza. Inwestorzy poprosili
nas o pomoc w doborze kabiny
prysznicowej, która pasowałaby do
wnętrza komponując się z widokiem
za oknem.

Rozwiązanie
W tym przypadku wybór padł na kabinę Essenza New KDJ ze
szkłem UltraClear. Wiele osób uważa, że szkło samo w sobie
jest materiałem w pełni przezroczystym, rzeczywistość jest
jednak inna. Szkło konwencjonalne, poprzez zastosowanie
podczas jego produkcji związków żelaza, charakteryzuje się
zielonkawym odcieniem. W wielu przypadkach zabarwienie to
nie ma znaczącego wpływu na estetykę otoczenia, gdy jednak
jest inaczej, warto sięgnąć po szkło UltraClear – odznaczające się
niską zawartością tlenków żelaza. W efekcie uzyskuje się materiał
bardzo przejrzysty, prawie niewidoczny, idealnie pasujący do
wnętrz utrzymanych w jasnych barwach. Bardzo dobrze sprawdza
się wszędzie tam, gdzie widoczne mają być krawędzie szkła lub
gdy pożądane jest neutralne zabarwienie. W rezultacie widok na
las oferowany przez okno w łazience jest całkowicie niezaburzony.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Essenza New

Radaway Na Miarę

63

SYTUACJA 26

Wysoka twardość wody
Wyzwanie
Podczas projektowania nowej łazienki
dla Inwestorów, Klienci wspomnieli
o trudnościach z utrzymaniem
poprzedniej kabiny prysznicowej
w czystości. Wszystko z powodu
twardej wody występującej
w ich miejscu zamieszkania. Ślady po
kroplach, nieestetyczne zacieki na
szybach oraz osadzający się kamień
– z takimi problemami borykali się na
co dzień.

Rozwiązanie
Wszyscy wiemy jak ważna jest higiena w łazience i jak uciążliwe
oraz czasochłonne jest utrzymanie jej w czystości. Już na etapie
wyboru kabiny warto zainwestować więc w rozwiązania, które
nam w tym pomogą. Dlatego też zaproponowaliśmy Inwestorom
kabinę prysznicową Euphoria Walk-in I z dożywotnią ochroną
szkła ShowerGuard®, która stanowi jego integralną część, tworząc
dzięki temu trwałą ochronę nie wymagającą odświeżania.
Zamyka ona powierzchnię szkła i praktycznie zapobiega korozji
chemicznej. Woda zamiast formować się w krople, tworzy
większe strumienie, które spływając, nie zostawiają po sobie tylu
osadów, co znacznie przyśpiesza czyszczenie. Szkło z ochroną
ShowerGuard® objęte jest dożywotnią gwarancją GUARDIAN
Industries, która każdorazowo potwierdzana jest certyfikatem.
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Rozwiązanie
zaprezentowane
na przykładzie
serii Euphoria Walk-in I
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Grawer na szkle
Personalizacja, czyli nadawanie
osobistego charakteru, to trend, który
coraz silniej zaznacza swoją obecność
w świecie designu użytkowego.
Każdy użytkownik chce posiadać to,
co jest unikalne i charakterystyczne
tylko dla niego. Dotyczy to także
aranżacji łazienek. Dzięki nowej
usłudze grawerowania szkła, nawet
kabina prysznicowa może być
unikalna. Pozwala ona nanosić na
szkło wyjątkowe wzory, dekoracyjne
czcionki, a nawet zdjęcia.
Innowacyjne grawerowanie laserowe jest
trwałą technologią nanoszenia motywów na
szkło – w przeciwieństwie do innych metod,
których efekt nie jest tak trwały i wraz
z upływem czasu staje się mniej widoczny
(wzory ścierają się i są mniej intensywne).
Wygrawerowany wzór znajduje się zawsze po
zewnętrznej stronie, dzięki czemu szkło nie traci
właściwości bezpiecznego szkła hartowanego
ani łatwości utrzymania w czystości – ochrona
szkła przed zabrudzeniem znajduje się bowiem
od wewnątrz kabiny.
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Mogą Państwo wybrać konkretny
wzór dostępny w ofercie naszej
firmy (do dyspozycji mamy aż 18
gotowych wzorów) lub postawić
na indywidualny projekt graweru,
przygotowany na podstawie
zdjęcia czy własnoręcznie
zaprojektowanego motywu,
będącego np. powtórzeniem dekoru
płytek łazienkowych na kabinie
prysznicowej.

Wymagania techniczne:
fotografia o wielkości
co najmniej 1500 px
na każdy metr graweru,
np. grawer w formacie
1,4 m×2 m = 2100×3000 px
Jakość graweru zależy
od ostrości dostarczonego zdjęcia.

Radaway Na Miarę

67

Przykładowe wzory grawerów na szkle
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Heksagony

Latarnia morska

Magnolia

Tree
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Układ wzoru może ulec zmianie w zależności od rozmiaru szkła. Termin realizacji zamówienia produktu z grawerem na szkle wynosi 10 dni roboczych.
Wygrawerowane wzory najlepiej prezentują się na ciemnym tle.

Więcej wzorów znajdziesz na www.radaway.pl

Dmuchawce

Crystal Grawer na szkle Mirror

Szron

Bluszcz
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Przykładowe wzory grawerów na szkle
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Waves

Żurawie

Miasto

Ryba
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Układ wzoru może ulec zmianie w zależności od rozmiaru szkła. Termin realizacji zamówienia produktu z grawerem na szkle wynosi 10 dni roboczych.
Wygrawerowane wzory najlepiej prezentują się na ciemnym tle.

Więcej wzorów znajdziesz na www.radaway.pl

Dziewczyna z Motylami

Trawy

Zebra

Topowidoki
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Firma Radaway dokłada wszelkich starań, by zapewnić maksymalną dokładność i aktualność informacji publikowanych w jej materiałach. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy składu i druku.
Zaprezentowane na zdjęciach kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w wyrobach gotowych. Jeśli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.
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