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KOPALNIŠKI TRENDI

PRIČAKOVANJA SE PREPLETAJO  
S POTREBAMI UPORABNIKOV

Urejenost sodobne kopalnice je tesno 
povezana z življenjskim slogom. 
"Govorimo o prostoru, ki ga vsi upora-
bljamo dnevno, eni za del dnevne rutine, 
drugi pa tudi za kvalitetno preživljanje 
prostega časa. Ne glede na slog življenja je 
želja posameznika po estetsko oblikovani 
kopalnici postala izrazit trend," ugota-
vlja arhitektka Anita Janjič iz podjetja 

A - Notranji dizajn. Po njenih besedah je 
opaziti, da ljudje kopalnicam posvetijo vse 
več pozornosti. "Estetska pričakovanja se 
prepletajo z vsakodnevnimi navadami in 
potrebami uporabnikov. Na pohištvenih 
oblikovalskih sejmih je mogoče opaziti, da 
kopalnica od trenda domačega velnesa, 
ki je opremljen z breznivojskimi prhami, 
masažnimi kadmi, savnami, prostorom 

Kopalnica postaja vse bolj podobna dnevni sobi: 
v njej se danes najde tudi udoben fotelj, prostor 
polepša mehka preproga, za estetsko popolnost 
pa poskrbi kakšna skrbno izbrana umetnina. 

SANJA VEROVNIK

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K

[ 1 ]

FO
TO

: O
SE

B
N

I A
RH

IV
 A

N
IT

E 
JA

N
JI

Č



KVADRATI PONEDELJEK, 5. NOVEMBRA 2018

Anita Janjič, arhitektka: "Navdih in 
sprostitev najdem v naravi, zato je 
tudi moja sanjska kopalnica polna 
naravnih elementov."

V sodobni kopalnici ni prostora za 
navlako. To dosežemo s smiselnim 
umeščanjem oblikovalskih rešitev za 
shranjevanje kopalniških potrebščin, 
kar je pogosta težava predvsem v 
manjših kopalnicah.
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za počitek, svečami ..., prehaja v širšo idejo – 
kopalnica kot dnevna soba. Z vnosom dnev-
nega pohištva, kot sta na primer udoben 
fotelj ali manjša zofa, z dodatki, kot so ume-
tniška dela, skrbno izbrana mehka preproga, 
zelene sobne rastline ... Skratka, sodobna 
kopalnica postaja vse bolj podobna dnevni 
sobi. V realnosti je slednjih projektov seveda 
malo, vendar je iz tega trenda mogoče raz-
brati, da želja sodobnega človeka po urejeni 
kopalnici raste."

NI PROSTORA ZA NAVLAKO
Kakšna je sodobna kopalnica, kaj v njo sodi 
in kaj ne?
"Sodobna kopalnica je tista, ki deluje 
preprosto, hkrati pa uporabniku vzbuja 
prijetne občutke ne glede na velikost. V 
sodobni kopalnici ni prostora za navlako. To 
dosežemo s smiselnim umeščanjem obliko-
valskih rešitev za shranjevanje kopalniških 
potrebščin, kar je pogosta težava predvsem 
v manjših kopalnicah. Uporabimo kopal-

niško pohištvo, ki omogoča shranjevanje 
vsega, kar sodi v kopalnico, da so kopalniške 
potrebščine hkrati na dosegu roke in skrite 
očem. Funkcionalno estetsko oblikovano 
kopalniško pohištvo je sestavljeno iz preda-
lov, omaric, ogledal z možnostjo shranje-
vanja za ogledalom itd. Predvsem, kadar 
opremljamo manjšo kopalnico, je smiselno 
načrtovati pohištvo po meri, saj je tako 
izkoristek prostora najbolj učinkovit. Poleg 
skrbno načrtovanega pohištva potrebuje-
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mo v kopalnici tudi prostor za obešanje in 
sušenje brisač. Tako je skorajda nepogrešljiv 
element sodobne kopalnice stenski grelni 
radiator za brisače. Modeli so oblikovalsko 
vse bolj dovršeni in obstajajo v različnih 
materialih z mnogimi barvnimi učinki in 
dodatki, kot so dodatna obešala, poličke itd. 
Kadar v kopalnici ni možnosti za takšno reši-
tev, se lahko poslužimo simpatičnih talnih 
ali stenskih obešal za brisače. Med njimi so 
tudi takšna, ki so oblikovalsko izdelana po 
navdihu tradicionalne lestve in so lahko pika 
na i v kopalnici."

Kakšne so napake, ki jih po navadi naredijo 
ljudje, ko opremljajo ta prostor?
"Napake se pojavljajo predvsem takrat, ko 
zasnova kopalnice ni vnaprej premišljeno 
načrtovana in se ne nameni dovolj pozorno-
sti funkcionalni razporeditvi in maksimalne-
mu izkoristku prostora. Na funkcionalnost je 
treba misliti že v fazi snovanja, zato je takrat 
smotrno v projekt vključiti strokovnjaka. 
Notranji oblikovalec ali arhitekt v sodelo-
vanju z investitorjem celostno pristopa k 
projektu, pri čemer upošteva prostorske zna-
čilnosti, vire svetlobe, življenjski slog investi-
torja, oblikovalski stil itn. in s tem poskrbi, 
da je končna podoba kopalnice estetsko in 
funkcionalno dovršena."

KLASIČNA KAD PRED MASAŽNO
Breznivojske prhe ali masažne kadi, kaj 
govori v prid čemu?
"Breznivojske prhe ali breznivojski pršni 
prostori so od drugih delov kopalnice ločeni 
le s stekleno steno, njihova tla pa so lahko 
obložena s keramiko oziroma z breznivojsko 
kadjo. Steklena stena vizualno ne predstavlja 
meje, daje večji občutek prostornosti, svobo-
de in sodobnosti. Prednosti pršnih prostorov 
so estetska privlačnost, enostavnost pri 
čiščenju, varnost pri vstopanju in izstopanju, 
poleg tega pa uporabnikom prinašajo še več 
sproščujočih občutkov pri prhanju v kratkem 
času.

Za tiste, ki jim je naklonjeno več časa za 
sproščanje in uživanje v domači kopalnici, 

so primernejše sodobne masažne kadi, ki 
so poleg masažnih programov opremljene 
s tehnologijo za dogrevanje vode, ki omo-
goča, da je uporabniku med kopanjem 
ves čas toplo, po končanem kopanju pa 
lahko vključijo program za samočiščenje, 
kar pomeni ogromen prihranek časa in 
tudi daljšo življenjsko dobo kadi. Niso pa 
vsi privrženci sproščanja v kadi naklonjeni 
masažnim kadem, zato se še vedno več 
ljudi odloči za klasično. Sodobne kadi niso 
več le funkcionalni dodatek v kopalnici, kar 
posebej velja za samostoječe kadi, ki lahko s 
svojo obliko delujejo kot silhueta v moderni 
kopalnici in kot take kar kličejo po razvaja-
nju. Za še izrazitejši estetski učinek je ovalne 
ali okrogle modele samostoječih kadi poleg 
tradicionalne bele možno najti tudi v širši 
barvni paleti."

Kakšni so funkcionalni umivalniki, ko ure-
jamo kopalnico za družino, kam jih umesti-
mo?
"Za družinsko kopalnico je najbolj funkciona-
len dvojni vgradni umivalnik ali pa večji enojni 
z dvema armaturama, če prostor to dopušča. 
V jutranjem času, ko se vsej družini mudi od 
doma, se takšna rešitev izkaže za zelo prak-
tično. Umivalnik umestimo v kopalnico tako, 
da je enostavno dostopen, in če je le možno, 
ob naravnem viru svetlobe. Ne samo za dru-
žine, ampak tudi sicer so uporabniku prija-
znejši umivalniki zaobljenih linij, ki doprinese-
jo mehkobo v prostor, hkrati pa preprečujejo 
neprijetne udarce v ostre vogale. Sodobni 
keramični umivalniki imajo industrijsko zašči-
to proti nabiranju vodnega kamna, ki lajšajo 
čiščenje. Nadpultni umivalniki so zelo privlač-
ni, toda manj prijazni za družine z majhnimi 
otroki, četudi so zaobljenih linij."

ZA VSAK OKUS SE NEKAJ NAJDE
Kopalniška keramika - kaj je trenutno in, 
katere barve izberemo, ko kopalnica ni 
ravno velika, katere, ko je v njej več kot 
dovolj prostora?
"Svet kopalniške keramike ponuja toliko 
različnih trendov, da lahko ustreže vsake-
mu okusu, od minimalističnega pa vse do 

maksimalističnega. Ljubitelji brezčasnosti 
se hitro navdušijo nad imitacijami naravnih 
materialov v matirani ali sijajni obdelavi. 
Najpogostejša med kamni sta prestižni mar-
mor v mnogih odtenkih in topel travertin. 
Tudi tople imitacije lesa nas še ne zapuščajo. 
Tisti, ki se navdušujejo nad nevtralnimi toni, 
se lahko najdejo med paleto čokoladnih 
kapučino in sivih tonov, za tiste, ki imajo 
radi kontraste, so tukaj večne črno-bele 
kombinacije, ki se jih da začiniti s temni-
mi pariško modrimi ali globoko zelenimi 
odtenki. Tople vzorčaste ploščice s pridihom 
mediteranske tradicije, v kombinaciji modrih 
in nevtralnih odtenkov, katerih motivi so 
nastali po navdihu španske in maroške ume-
tnosti, razveseljujejo tiste, ki jih pritegne 
topel domač mediteranski ali pa razgiban 
eklektičen slog. Sicer pa se trend geome-
trijskih vzorcev še nadaljuje, s 3D-efektom 
ali brez njega, v mat ali sijajni obdelavi, 
najdemo jih pa v pastelnih odtenkih rjave, 
zelene, modre roza in črne. Gre za igro vzor-
cev in tiskov geometrijskih oblik heksagona, 
ki nas spominja na čebelje satovje, oblika 
diamanta, romba, trikotnika, ki se lepo uja-
mejo s priljubljenim skandinavskim slogom. 
Če želimo majhno kopalnico povečati in 
zadržati povezanost v prostoru, se pri krei-
ranju atmosfere poslužimo le enega ali dveh 
tonov, prav tako ne pretiravamo s formati 
keramike. V večjih kopalnicah imamo zaradi 
volumna prostora pri tem več svobode, ven-
dar moramo kljub temu paziti, da materiali 
povezano delujejo med seboj."

Kakšna je vaša sanjska kopalnica?
"Navdih in sprostitev najdem v naravi, 
zato je tudi moja sanjska kopalnica polna 
naravnih elementov. V njej bi našli tople 
svetle kamnite ploščice brez leska, veliko 
ovalno samostoječo kad, ob njej majhno 
mizico s svečami in skodelico čaja ter okno s 
pogledom na naravo, nad njo okroglo okno 
za opazovanje zvezd, pohištvo iz svetlega 
naravnega lesa bi krasila dva nadpultna 
umivalnika, v ozadju pa bi igrala inspiracijska 
glasba ... In še kaj bi lahko dodala."

Če želite doživeti vrhunsko izkušnjo 
prhanja, dobro razmislite, kakšno 
armaturo si boste omislili. Najboljša je 
tista, ki z ravno pravim tlakom potiska 
vodo skozi luknjice, ne prši naokoli in 
je tudi varčna.
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