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Pri oblikovanju kopalnic si 
je danes mogoče zamisli-
ti prav vse. Spekter sega od 
mozaikov z delčki iz stekla 
ali naravnega kamna pa vse 

do strukturiranih steklenih 
površin in ogromnih kamni-
tih plošč. Poleg zelo velikih 
velnes kopalnic z dežnimi 
prhami, svetlobnimi terapija-

mi in velikimi umivalniki na 
eni strani ter zelo purističnih 
kopalnic na drugi je »mogoče 
videti tudi nove interpreta-
cije klasičnih slogovnih ele-
mentov, kot so prostostoječe 
kopalne kadi ali umivalniki 
z vidnimi nogami,« nam je 
povedala priznana oblikoval-
ka notranje opreme Annette 
Laxy.
Vse več ljudi si namesto ko-
palne kadi želi velike prhe. 
Trenutni izbor materialov 
pa je tako rekoč neizčrpen: 
naravni kamen, praskan, pe-

skan, kot nepravilen ali pravi-
len mozaik, poliran, okrašen 
ali večbarven idr. 
Pri popolni prenovi stranišča 
ali kopalnice je dobro po-
skrbeti za učinkovito izrabo 
prostora. V vsakem primeru 
je splakovalnik priporočljivo 
skriti v steno, s čimer prido-
bimo več prostora, kopalnica 
pa se zdi lepše urejena. Ko ste 
že pri tem, lahko v predsteno 
vgradite tudi odtok za prho, 
sifon umivalnega korita in 
druge armature. S tem prido-
bite več možnosti pri obliko-
vanju prostora. 
Če so tako talne kot stenske 
ploščice v kopalnici še vedno 
v dobrem stanju, jih je včasih 
morda škoda zamenjati; v ta-
kih primerih splakovalnika 
ali cevnih povezav ni mogo-

če skriti v steno. Za tovrstne 
primere so razvili sisteme, 
pri katerih je vsa sanitarna 
tehnika nameščena v tan-
kih, elegantnih modulih. To 
jim daje urejen in sodoben 
videz, ki je podoben rešitvi 
vgradnje v predsteno, kopal-
nica pa deluje bolj prostorno 
in sodobno. 

Pomlad je pravi čas za prenovo kopalnice. Privoščite ji sodoben 
videz in poskrbite za učinkovito izrabo prostora. 

Pri oblikovanju kopalnic si lahko 
danes zamislimo prav vse. Foto Geberit

Naj cvetijo rožice
Pomlad je preplavila tudi pohištvo, saj lahko na 
tisoče rožic najdemo v najbolj modnem dizajnu. 

Lahko si izberete stol ali mizo 5 o'clock 
z motivom vrtnice, ki ga je za podjetje Mo-
ooi oblikovala uspešna slovenska oblikoval-
ka Nika Zupanc. Motiv cvetic je zelo pri 
srcu tudi oblikovalcu Marcelu Wan-

dersu; ko boste sedli za mizo, se 
vam bo pogled ustavil na baročnem 

cvetličnem reliefu viseče luči 
Skaygarden. Tudi zunanjo luč 
Wallflower podjetja Flos si 

je zamislil kot stekleno vrtni-
co, za podjetje Moooi pa je 
oblikoval preprogo Fata 
morgana TJ two. Cveti-
ce imenitno krasijo tudi 
porcelanske skodelice in 
krožnike, ki jih je v stojalo 
za piškote ali sadje oblikova-
la slovenska oblikovalka Julija 

Rožice na tisoč in en način lahko najdemo 
tudi v najbolj modnem dizajnu 

Mednarodno uveljavljena 
slovenska oblikovalka Nika Zupanc 
je za podjetje Moooi oblikovala stol 
5 o'clock z motivom vrtnice.

Nekaj prav posebnega je 
baročen cvetlični relief viseče 

luči Skaygarden.

Cvetice krasijo porcelanske skodelice in 
krožnike, ki jih je v stojalo za piškote 

ali sadje oblikovala Julija Zornik Strle. 

Kot 
stekleno 
cvetico 
si je 
Marcel 
Wanders 
zamislil 
tudi zunanjo 
luč Wallflower.

Pomladna 
prenova kopalnice

Zanimiva noviteta je AquaClean velnes wc, ki skrbi za higieno in svežino ves dan. Foto Geberit

Moderni splakovalni 
kotliček danes ni več 

grda račka v kopalnici – 
zasnovan je minimalistično 

in je lahko oblečen 
celo v steklo. Model 

Monolith Geberit. 

Pršni odtok je lahko postavljen v steno. Prhe brez praga so lažje dostopne, kopalnica pa deluje še bolj sodobno. 


