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Targi ISH we Frankfurcie oraz Cersaie w Bolonii prezentują 

nowości ze świata łazienek – zarówno pod kątem designu,  

jak i technologii. Można obejrzeć na nich ceramikę, armaturę, 

kabiny prysznicowe, meble, płytki, okładziny ścienne i wiele innych 

produktów. Co roku przyciągają dziesiątki tysięcy odwiedzających. 

 

 
TARGI W LICZBACH 

ISH 2019: 

Powierzchnia: 280 tys. m2  

Wystawcy: 2551 

Goście: 188 234 

CERSAIE 2019 

Powierzchnia: 161 tys. m2  

Wystawcy: 889 

Goście: 112 340 



TRENDY 

Rak Ceramica 

Scavolini 



Najważniejsze jest staranne wykończenie z dbałością  

o najmniejsze detale i funkcjonalność. 

PROSTE FORMY 
Prostota i minimalizm – te dwa słowa najlepiej opisują  

kształty wyposażenia nowoczesnej łazienki. 

Webert 

Paffoni 



Rozgościła się w łazience na dobre. Sprawdza się  

nie tylko jako akcent, np. w postaci baterii 

czy ramy lustra, ale też w roli barwy przewodniej. 

 
Doskonale komponuje się z kamieniami, drewnem,  

betonem, złotem i wszystkimi możliwymi kolorami. 

CZERŃ 

Agha Alice Ceramica 

New Trendy 



Najbardziej tradycyjna i neutralna biała ceramika  

wciąż nie wychodzi z mody. Poza umywalkami,  

wannami itp. bieli jest jednak w łazience niewiele 

– pojawia się raczej jako tło dla wzorów lub  

akcent, np. biała armatura lub (przez pewien czas  

niewidziane) białe okucia kabin   prysznicowych. 

BIEL 

Geromin, fot. Z Malicka Ponte Giulio 

Globo 

Ferro 



Surowe drewno, czarny kolor, industrialne  

przeszklenia – popularny loftowy styl  

sprawdza się w łazienkach doskonale. 

 
Gwiazdami są kabiny prysznicowe z czarnymi  

okuciami lub ozdobione motywem kraty  

(nawiązują do przeszkleń na stalowych ramach). 

LOFTOWE  
INSPIRACJE Duka 

Bathco, fot. Z. Malicka 



Styl, który w ostatnich sezonach podbił salony, można  

spotkać także w łazienkach – przetarte lub „popękane”  

płytki, baterie o chropowatej, stylizowanej na skorodowaną  

powierzchni czy surowe, nieoszlifowane drewno stoją 

w kontrze do błyszczącego, ultranowoczesnego  

wyposażenia, kojarzącego się ze sterylnością. 

WABI SABI 

Defspa.it Colorificio Ceramico, fot. Z. Malicka 

Demm, fot. Z. Malicka 

Londonart, fot. Z. Malicka 

Demm, fot. Z. Malicka Colorobbia, fot. Z. Malicka 



Wielbicieli klasyki i finezyjnych, stylizowanych form  

nie brakuje, dlatego również dla nich producenci mają 

szeroką ofertę zarówno ceramiki, jak i armatury oraz mebli. 

 
Urządzenie łazienki rodem z pałacu, ale w pełni  

funkcjonalnej i praktycznej, nie jest żadnym problemem. 

ŁAZIENKA 
STYLIZOWANA 

Scavolini 

Scavolini Webert 



PRZEPYCH 
Dodatki takie jak kryształowe gałki, srebrne uchwyty  

meblowe czy stylizowane lśniące nóżki są jak elegancka,  

luksusowa biżuteria. Sprawdzają się w łazienkach w stylu  

glamour lub pałacowym. 

Webert Scavolini, fot. Z. Malicka 



Niemal tak popularne, jak czerń i biel –  

pokrywa meble, armaturę, ściany, podłogi… 

 
Wprowadza do łazienki blask i klasę.  

Co ważne – nie wygląda kiczowato.  

Występuje w wersji lśniącej i matowej,  

dlatego pasuje do każdego stylu. 

ZŁOTO 

Scavolini 

Veromar, fot. Z. Malicka Veromar, fot. Z. Malicka 

Veromar, fot. Z. Malicka 



Przyjemne w dotyku i w odbiorze – ciepłe, neutralne,  

kojące zmysły, naturalne. Ogromną zaletą drewna  

jest to, że pasuje do wszystkich innych materiałów –  

można zestawić je zarówno z ozdobnym kamieniem,  

jak i nowoczesną ceramiką czy kompozytami. 

DREWNO 

Londonart 

Itlas 

Itlas Itlas Itlas 



Wraz z niesłabnącą popularnością nabiera wyrazu –  

ma coraz bardziej kontrastowe użyłkowania i bardziej  

zróżnicowane barwy. 

 
Obok kamiennych elementów wyposażenia łazienek  

(od frontów mebli przez umywalki po gresy i okładziny  

ścienne) nie sposób przejść  obojętnie. 

KAMIEŃ 

Cristina, fot. Z. Malicka 

Artesi Decros, fot. Z. Malicka 

A Ferro Company, fot. Z. Malicka 

Corneli, fot. Z. Malicka 



Lastriko w nowej odsłonie wprost zachwyca  

szeroką gamą kolorystyczną – od subtelnych  

pasteli, przez tradycyjne szarości, po żywe 

i wesołe zielenie, róże, pomarańcze czy  

odcienie niebieskiego. 

 
Stosuje się je nie tylko na ścianach i podłogach 
– „pstrokate” umywalki pojawiły się w ofercie  

większości uznanych producentów. 

TERAZZO 

Bathco, fot. Z. Malicka Londonart 

Defspa.it Colorificio Ceramico, fot. Z. Malicka 

Artesi Globo, fot. Z. Malicka 



Mimo, że biała ceramika ma się dobrze,  

nie brakuje modeli we wszystkich kolorach  

tęczy. Żywe barwy pojawiają się także – 

co oczywiste – na płytkach oraz na frontach  

mebli. 

KOLOROWO 

Globo 



W różnych kształtach, kolorach, rozmiarach. 
Matowe, błyszczące, metaliczne. Tworzące jednolite  

powierzchnie lub ułożone w atrakcyjne wzory. Mozaiki  

to doskonały sposób na dodanie charakteru łazienkom  

urządzonym prostym i stonowanym wyposażeniem. 

MOZAIKI 

Aleluia Ceramicas, fot. Z. Malicka Hisbalit, fot. Z. Malicka Veromar, fot. Z. Malicka Togama, fot. Z. Malicka 



HEKSAGONY 
Płytki o sześciu bokach nadal są bardzo popularne, zwłaszcza  

w wersji mikro (mozaiki). Wzór heksagonów można jednak  

spotkać nie tylko na ścianach czy podłogach – pojawia się  

także na umywalkach lub frontach mebli. 

Veromar, fot. Z. Malicka Bathco, fot. Z. Malicka Cottoetrusco Cottoetrusco 



Wyraźne wzory doskonale pasują do łazienek, dlatego duże, egzotyczne liście  

czy kaktusy sprawdzą się doskonale jako tło dla prostej, białej ceramiki. 

 
Jedna ściana ozdobiona płytkami z dekoracyjnym motywem to bardzo  

popularne rozwiązanie, które przywędrowało do łazienek z salonów i sypialni. 

DŻUNGLA 

Inkiostro Bianco Francesco De Maio 

Francesco De Maio 



Tak jak liście, kwiaty ozdabiające jedną ścianę wyglądają  

bardzo efektownie. Zwłaszcza te duże, przeskalowane.  

Drobniejsze „kwitną” nawet na mniejszych elementach  

wyposażenia, np. umywalkach. 

KWIATY 

Bathco, fot. Z. Malicka 

Londonart 



Nowoczesna geometria, finezyjna klasyka,  

kolorowe etno – wszystkie opcje dozwolone!  

Zarówno na podłogach, jak i ścianach. 

Warto wybierać z rozwagą, bo mogą  

szybko się znudzić! 

WZORY 

Francesco De Maio Francesco De Maio 



Ściany łazienki pokryte tapetą zyskują coraz więcej zwolenników, 
nic dziwnego – w pełni wodoodporne materiały można bez obaw stosować  

przy wannie lub pod prysznicem. Tapety do łazienek są nie tylko piękne, 

ale też bardzo praktyczne - ich położenie (lub zmiana) nie wiążą się z tak  

dużym remontem, jak w przypadku ściany pokrytej płytkami. 

TAPETY 

Wall & deco, fot. Z. Malicka Glamora 

Londonart 



Dzieło sztuki w łazience? Czemu nie! 
Mozaikowa „Dziewczyna z perłą” czy „Dama z łasiczką”  

lub zupełnie inny wzór na płytkach ceramicznych ozdabia  

wnętrze tak samo, jak obraz w salonie czy sypialni. 

OBRAZY 

Marco Poletti, fot. Z. Malicka Marco Poletti, fot. Z. Malicka Marco Poletti, fot. Z. Malicka Corneli, fot. Z. Malicka 



Jeśli nie wzór, to struktura – potrafi  

być równie dekoracyjna, co wymyślne  

multikolorowe ornamenty. Okładziny  

ścienne mogą mieć równomierną, 

geometryczną wręcz fakturę lub układać  

się np. w kwiaty. 

 
Ciekawym sposobem na wprowadzenie  

trójwymiaru jest zastosowanie płytek 

o różnych grubościach. 

FAKTURY 

New Trendy Fiora 

Peronda Vetrocolor, fot. Z. Malicka 



Modna łazienka coraz bardziej przypomina pokój.  

Pojawiają się w niej tapety, meble takie jak te,  

które stosujemy w salonie, tapety, dywany a nawet  

tapicerowane siedziska czy fotele. Często granica  

między łazienką a sąsiadującą z nią sypialnią się  

zaciera. Powstaje w ten sposób funkcjonalna 

i spójnie urządzona strefa relaksu. 

POKÓJ  
KĄPIELOWY 

Inkiostro Bianco 

New Trendy 



Łazienka, z której jednocześnie mogą korzystać dwie osoby to doskonałe  

rozwiązanie dla żyjących w biegu, zapracowanych ludzi. Podwójna umywalka  

nikogo już nie dziwi, natomiast rozwiązania takie jak podwójny brodzik  

(długi, z dwoma odpływami, przystosowany do dwóch pryszniców) są jeszcze  

nieco ekstrawaganckie. Czas pokaże, czy przyjmą się na dobre. 

DLA DWOJGA 

Ideagroup Alice Ceramica 

Ideagroup 



EKO 
Myślenie o ekologii i środowisku naturalnym jest niezwykle ważne  

przy projektowaniu i ściśle wiążę się z łazienką, czyli pomieszczeniem  

nierozerwalnie związanym z używaniem wody. Projektanci idą jednak  

o krok dalej – myślą nie tylko o oszczędzaniu zasobów naturalnych,  

ale także o korzystaniu z nieszkodliwych dla środowiska,  

odnawialnych materiałów. 

Corneli, fot. Z. Malicka Ferro 



Diabeł tkwi w szczegółach – często to właśnie one mają  

niebagatelny wpływ na wygląd lub funkcjonalność danego  

produktu. 

CIEKAWE  
ROZWIĄZANIA 

New Trendy 

Alpi Duka 



Wanny z hydromasażem pięknieją z roku na rok 
i stają się łatwiejsze w pielęgnacji – wszystko dzięki  

nowoczesnej technologii i materiałom, takim jak  

supergładkie tworzywa czy ukryte, zupełnie  

niewidoczne dysze. 

HYDROMASAŻ 

Geromin, fot. Z. Malicka 

Albatros 

Albatros 



Opracowanie: Zofia Malicka, Profundo 

 

Zdjęcia: materiały prasowe firm, CERSAIE,  
Messe Frankfurt Exhibition GmbH 


