
Kako opremiti prostor higiene, 
da bo v vseh pogledih zadostil 
potrebam uporabnikov?  
O trendih v kopalnici smo 
se pogovarjali z oblikovalko 
notranje opreme.

Na severovzhodu Slovenije smo 
vajeni predvsem dvokapnic, 
zadnje čase pa trendi v gradnji 
narekujejo tudi drugačne oblike 
streh. Kam se podajo in katere 
so njihove odlike?
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Poleg dobrega delovanja 
in lepega videza je  
v nekaterih primerih 
pomembno tudi to, da 
garažna vrata zagotavljajo 
energijske prihranke.

Mlada zakonca z Gorenjskega 
sta pred leti kupila prazen, 
temačen podstrešni prostor,  
iz katerega je z dobrim načrtom 
in 21 strešnimi okni nastal 
navdihujoč dom.

Bivanje v mansardiDrugačne strehe Sodobna kopalnica Garažna vrata
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SODOBNA KOPALNICA

Na trgu je veliko inovacij in najrazličnejših 
materialov, ki nam olajšajo kopalniško 
lepotilno in intimno rutino. Res pa je, da 
se je v silno pestri ponudbi težko znajti. 
Glede na to, da kopalnico v povprečju 
prenavljamo vsakih 20 let, se moramo 
zavedati, da z izbiro najcenejših ele-
mentov dolgoročno ne bomo pridobili, 
opozarja Barbara Žnidarič iz Noa studia v 
Radencih. Prav tako je treba pri načrtova-
nju razmišljati o njeni enostavni uporabi 
za vsak dan in leta vnaprej.

V kopalnici začnemo dan in se pred spa-
njem znova zatečemo vanjo. Brez česa v 
sodobni kopalnici danes ne gre? 
"Vanjo moramo umestiti vsaj osnovno 
opremo, umivalnik, prho in straniščno 

RAJE MAJHNA IN LIČNO OPREMLJENA 
KOT VELIKA IN NEDOKONČANA

Kopalnica je najintimnejši prostor doma. O tem, kako jo opremiti, da bo  
v vseh pogledih zadostila individualnim potrebam uporabnikov, smo se 
pogovarjali z oblikovalko notranje opreme Barbaro Žnidarič.

JASNA MARIN

Hitra dostopnost in zasebnost

Pogosto smo prav v kopalnicah omejeni 
s prostorom, zato sta že postavitev in 
izbira kopalniških elementov zahteven 
projekt. “Tlorisi hiš in stanovanj so 
velikokrat tako racionalno zastavljeni, 
da nam zmanjka prostora za dodatne 
sanitarije, ki bi jih uporabljali naši 
gosti, zato smo primorani kopalnico 
predvideti v bližini dnevnih prostorov.

Če imate na voljo dovolj prostora za 
dodatne sanitarije, je kopalnico najbolje 
umestiti v neposredno bližino spalnih 
prostorov, kar vam bo zagotavljalo 
hitro dostopnost in zasebnost,” svetuje 
Barbara Žnidarič.
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Barbara Žnidarič, oblikovalka notranje 
opreme: "Velikost kopalnice ne vpliva 
toliko na kakovost življenja, da bi bilo 
zanjo smiselno plačati mnogo več, kot 
vam dopuščajo finančne zmožnosti."
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školjko, če ni druge možnosti, tudi pralni in 
sušilni stroj."

Pa so želje in potrebe sodobnega človeka 
zadovoljene s čisto osnovno opremo? 
"Marsikdo stremi k udobju in luksuzu, kakr-
šnega spoznavamo preko medijev, zato 
majhne kopalnice pogosto ne zadostujejo 
več našim željam. Navsezadnje se tudi 
sodobne kopalnice vse bolj spreminjajo v 
osebne velnes kotičke za sproščanje, poslu-
šanje glasbe ali celo v prostor rekreacije. 
Takšne kopalnice pogosto vključujejo tudi 
velike masažne kadi in finske savne, stra-
nišče imajo v ločenem prostoru, velikokrat 
ponujajo pogled v naravo skozi velika pano-
ramska okna in celo dostop na klasično ali 
strešno teraso skozi steklena vrata."

Kaj pa, če velikost prostora ne dopušča tovr-
stnega razkošja? 
"Vsak zase mora vedeti, koliko mu pome-
ni razkošna kopalnica in koliko denarja 
je pripravljen vložiti v njeno opremljanje. 
Moje mnenje je, da velikost kopalnice ne 
vpliva toliko na kakovost življenja, da bi bilo 
zanjo smiselno plačati mnogo več, kot vam 
dopuščajo finančne zmožnosti. Naj bo raje 

manjša in lično opremljena kot velika, ki bo 
delovala ceneno in nedokončano."

Kdo ima po vaših izkušnjah večje zahteve, 
ko gre za opremljanje prostora higiene – 
moški ali ženske? 
"Običajno smo ženske tiste, želja imamo 
mnogo več kot prostora. Poleg tega imamo 
tudi nekoliko več izziva s prostorsko pred-
stavo. Tako si nekatere stranke zaželijo 
samostoječo banjo, ogromno odprto prho, 
dva umivalnika, kozmetično mizico ... Žal 
morajo pogosto sprejeti kompromis med 
tem, kaj dejansko potrebujejo in kaj si samo 
želijo, vendar tega kasneje mogoče niti ne bi 
uporabljali. Ne nazadnje kakovostno izvede-
na kopalnica v obsegu vseh želja poleg veli-
kega prostora terja tudi precejšnji finančni 
zalogaj."

ENOSTAVNOST GIBANJA
Zgodilo se mi je že, da sem v hotelu v tujini 
najela apartma, ki je imel tako majhno 
kopalnico, da v njej nista mogla hkrati stati 
dva. Prha je štrlela iz stene in med tušira-
njem poškropila ves prostor, tudi straniščno 
školjko. Ta kopalnica je bila velika približno 
dva kvadratna metra. Kolikšna je minimalna 

Sodobna kopalnica je vse pogosteje 
obdelana z dekorativnim betonom.  
Skrb za udobje in varnost v prostoru pa 
je izražena s protizdrsnimi površinami  
in pršnim prostorom, ki je v istem  
nivoju tal kot preostala kopalnica.
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Kdor veliko da na ugodje, sploh  
udobje v kopalnici, in hoče v svoji hiši 
ustvariti velnes, bo vsekakor  
načrtoval kopalnico v velikih formatih, 
drugače pa to ni pogosta praksa.
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Kad ali prha? Morda pa oboje!

Vedno več ljudi si v kopalnici želi imeti 
prho namesto kadi. A če imajo na voljo 
dovolj prostora, si omislijo kar oboje, 
prho in kad. Pršna kabina oziroma 
pršni prostor omogoča več udobja pri 
prhanju, lažji dostop in ne nazadnje 
varčnejšo porabo vode. Tudi če je oseba 
gibalno ovirana in sedi denimo na 
vozičku, je dostop do prhe enostavnejši, 
sploh če govorimo o sodobnem trendu, 
breznivojski prhi.
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priporočena velikost kopalnice, da nam 
zagotavlja za udobje in enostavno gibanje? 
"V izredno majhni kopalnici, kjer se s težavo 
gibamo, se ne počutimo najbolje, kar ste 
očitno izkusili na lastni koži. Pri načrtovanju 
kopalnice je treba upoštevati minimalne 
priporočene odmike med sanitarno opremo 
in zanjo predvideti prostor. Kopalnica pa po 
priporočenih standardih naj ne bi bila manj-
ša od petih kvadratnih metrov."

Sta okno in dnevna svetloba v prostoru 
higiene nujna? 
"V sanitarnih prostorih dnevna svetloba ni 
nujna, zato pri modernih projektih opažam, 
da je kopalnica pogosto zasnovana v centru 
stanovanja. Kljub vsemu pa priporočam, če 
je le mogoče, da se izognete kopalnici brez 
okna, kajti prostor bo veliko bolj prijeten, 
če bo vanj posijalo nekaj žarkov jutranjega 

sonca, ki vas bodo navsezgodaj spravili v 
dobro voljo. Za dovajanje svetlobe se lahko 
uporabljajo vrata z nadsvetlobo ali fiksnim 
oknom pod stropom, ki zagotavljajo indi-
rektno osvetlitev na primer prek hodnika 
ali spalnice. Fiksnih oken pod stropom se 
pogosto poslužujemo v blokih. Rešitev za 
prostore brez okna ponekod ponujajo sve-
tlobni jaški, ki v prostor dovajajo naravno 
sončno svetlobo, silno zaželen v kopalnici je 
tudi dober prezračevalni sistem."

KERAMIKA ALI RAJE KAJ DRUGEGA
Ponudba keramike za oblaganje tal in sten 
ter nabor drugih materialov, kot so denimo 
brušeni beton in tadelakt, kupca lahko zme-
dejo, ko se odloča za novo kopalnico. Kako 
torej pravilno izbrati materiale? 
"Odvisno od individualnega okusa. Klasične 
ploščice so že v času starih Rimljanov krasile 
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Trenutno je priljubljeno elegantno 
minimalistično kopalniško  
pohištvo z vizualno tankimi  
stranicami. Kombinacija bele in  
črne barve omogoča enostavno 
usklajevanje z drugimi barvami.
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Želite prostostoječo kad in še prho 
ter savno? Lahko si privoščite prho 
z vgrajeno turško savno. Tako boste 
imeli vse v enem prostoru.
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PRAVA IZBIRA 
MATERIALOV ZA 
KOPALNICO 
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Na enem mestu 2 blagovni znamki!
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prostore javnih kopališč, vendar se danes, 
če ne gre za retro, industrijski ali vintage stil 
opremljanja, vse bolj odmikajo od oblikoval-
skih trendov. Nadomestile so jih keramične 
oziroma porcelanaste ploščice velikih for-
matov, ki so izredno tanke, lahke, trpežne in 
fleksibilne. Majhne kopalnice nikoli ne oblo-
žite v celoti s ploščicami, raje jih položite le 
do določene višine ali samo v predelih, ki so 
izpostavljeni vodi. Če niste najbolj navdušeni 
nad vsakodnevnim čiščenjem, se ne odločite 
za črno keramiko, na kateri bodo ostajali sle-
dovi vodnega kamna, raje izberite ploščice z 
imitacijo naravnega kamna.

V zadnjem obdobju se je razširila uporaba 
dekorativnih betonov ter barv iz lateksa 
in epoksida, ki ponujajo moderen videz 
kopalnice brez fug, tudi v predelu prhe. 
Največja prednost teh materialov je, da 
jih je mogoče izdelati v ogromno različnih 
barvnih kombinacijah in izvesti v različnih 
površinskih obdelavah, od polirane do bolj 
grobe površine."
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Na sejmih v tujini sem opazila, da kopalnice 
vse pogosteje krasijo tapete. Koliko se te 
obnesejo v prostoru vode in higiene?  
"V kopalnici lahko uporabite tapete z vinilno 
prevleko, ki so vodoodporne, vendar jih 
kljub temu položite zgolj na stenah, ki niso 
neposredno v stiku z vodo.

Vodilo pri opremljanju kopalnice naj bo, da 
poleg praktične zasnove in kakovostnih mate-
rialov izberete primerne odtenke iz nevtralne 
barvne sheme, denimo v sivih, belih ali rjavih 
tonih. Kopalniške dodatke in pripomočke 
izberite v svojih najljubših barvah, kar bo pro-
storu dodalo toplino in vašo osebno noto."
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Boste morali v kopalnico postaviti 
tudi pralni stroj? S pametnim  
načrtovanjem je lahko tudi ta  
element usklajen s preostalo  
kopalniško opremo.
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Nov način opremljanja kopalnic  
ponuja čistost linij, vrhunsko  
estetskost in odsotnost ročajev. 
Stranišče je v bolj intimnem kotičku, 
skrito za mlečno steno.
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