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Navdihujoč prostor  
higiene in razvajanja
kopalnica je najintimnejši prostor vsakega doma. Opremiti jo je treba tako, da bo  
v vseh pogledih zadostovala individualnim potrebam vseh družinskih članov. 

Na trgu je veliko inovacij in najrazličnejših 
materialov, ki tako ali drugače olajšajo našo 
kopalniško lepotno in intimno rutino. Ker 
kopalnico v povprečju prenavljamo vsakih 20 
let, se moramo zavedati, da z izbiro najcenej-
ših elementov dolgoročno ne bomo pridobili.

kam jo umestiti
Pogosto smo prav v kopalnicah omejeni s 
prostorom, zato sta že sama postavitev in iz-
bira kopalniških elementov zahteven projekt. 
Tlorisi hiš in stanovanj so velikokrat tako raci-
onalno zastavljeni, da nam zmanjka prostora 
za dodatne sanitarije, ki bi jih uporabljali naši 
gosti, zato smo primorani kopalnico predvi-
deti v bližini dnevnih prostorov. 

PReuReDItev kOPaLNIce Barbara Žnidarič

trenutno je priljubljeno elegantno 
minimalistično kopalniško 

pohištvo z vizualno tankimi stranicami. 
Kombinacija bele in črne barve omogoča 
enostavno usklajevanje z drugimi 
barvami. (Foto: Oyoy)

Boste morali v kopalnico umestiti 
tudi pralni stroj? S pametnim 

načrtovanjem je lahko tudi ta element 
usklajen s preostalo kopalniško opremo. 
(Foto: Delpha)

FOTOGraFIJI

1

2

2



60

4

3

Če imate na voljo dovolj prostora za doda-
tne sanitarije, je kopalnico najbolje umestiti 
v neposredno bližino spalnih prostorov, kar 
vam bo zagotavljalo hitro dostopnost in za-
sebnost.

Ker v sanitarnih prostorih dnevna svetlo-
ba ni nujna, je kopalnica pogosto zasnovana 
v centru stanovanja. Kljub vsemu pa pri-
poročamo, 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. Rešitev za prostore brez 
okna ponekod predstavljajo svetlobni jaški, ki 
v prostor dovajajo naravno sončno svetlobo.

enostavnost gibanja
Na samo udobje, v veliki meri vpliva tudi 
velikost prostora. V izredno majhni kopalni-
ci, kjer se boste s težavo gibali, se ne boste 
počutili najbolje. Pri načrtovanju kopalnice 
upoštevajte standarde, ki določajo minimal-
ne odmike med sanitarno opremo in zanjo 
predvidite prostor, ki ni manjši od petih kva-
dratnih metrov.

več kot prostor osebne 
higiene
Kopalnica je bila skozi zgodovino razumljena 
zgolj kot prostor, kjer na hitro poskrbimo za 
intimno higieno. Spremembi načina življenja 
so sledile tudi spremembe v urejanju bivalnih 
prostorov. Kopalnice se vse bolj spreminjajo 
v osebne velnes kotičke za sproščanje, po-
slušanje glasbe ali celo v prostor rekreacije. 
Takšne kopalnice pogosto vključujejo tudi ve-
like masažne kadi in finske savne, stranišče 
imajo v ločenem prostoru, velikokrat ponu-
jajo pogled v naravo skozi velika panoramska 
okna in celo dostop na klasično ali strešno 
teraso skozi steklena vrata.

Tudi če je kopalnica premajhna za veliko 
razkošje, jo lahko kljub vsemu uredite v koti-
ček za razvajanje in dobro počutje. Sredstva 
za nego telesa pospravite v lične škatle in pre-
dale, omislite si nekaj dekoracije in lončnic. 
Lahko si privoščite prho z vgrajeno turško 
savno, kar vam ne bo zavzelo dodatnega 
prostora, a vam bo zagotovilo zasebno oazo 
udobja.
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FOTOGraFIJe

Savna iz smrekovega lesa prostoru  
podarja rustikalnost z alpskim pridihom. 

Imate morda za takšno razkošje kaj prostora  
na podstrešju? (Foto: Deisl Sauna & Wellness)
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Novi način opremljanja kopalnic ponuja 
čistost linij, vrhunsko estetskost in  

odsotnost ročajev. Stranišče je v bolj intimnem 
kotičku, skrito za mlečno steno.  
(Foto: Inda)

6

6

Želite prostostoječo kad in še prho ter 
savno? Lahko si privoščite prho z vgrajeno 

turško savno. Tako boste uspeli vse urediti  
v enem prostoru. (Foto: Delpha)
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Če je v hiši dovolj prostora za dodatne  
sanitarije, je smiselno urediti tudi manjšo  

kopalnico, ki jo bodo uporabljali gosti. (Foto: Burgbad)

4

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. (Foto: Hansgrohe)
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Nepremočljive stenske tapete so 
modni hit za dekoracijo sten  

v kopalnici. Prevleka je v tem primeru  
iz steklenih vlaken, ki imajo zaščitno  
funkcijo. (Foto: Inkiostro Bianco)

FOTOGraFIJe

Sodobna kopalnica je vse pogosteje 
obdelana z dekorativnim betonom. 

Skrb za udobje in varnost v prostoru je 
izražena s protizdrsnimi površinami in 
pršnim prostorom, ki je v istem nivoju tal 
kot preostala kopalnica. (Foto: Talsee)
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Velika pršna glava, najsi bo stenska 
ali stropna, je za uživače, ki si želijo  

v domači kopalnici pričarati živost  
poletnega dežja. (Foto: Fir Italia)
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velikoformatne ploščice
Izbira keramike in drugih materialov, ki v ko-
palnici ponujajo odlične praktične in estetske 
rezultate, je zelo široka in odvisna od indivi-
dualnega okusa. Klasične ploščice so že v 
času starih Rimljanov krasile prostore javnih 
kopališč, vendar se 

danes, če ne 
gre za retro, in-
dustrijski 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.

kaj pa tapete?
V zadnjem obdobju se je razširila uporaba de-
korativnih betonov ter barv iz lateksa in epo-
ksida, ki ponujajo moderen videz kopalnice 
brez fug, tudi v predelu prhe. Največja pred-

nost teh materialov je, da jih je mo-
goče izdelati v ogromno 

različnih barvnih kom-
binacijah in izvesti v 
različnih površinskih 

obdelavah, od polirane 
do bolj grobe površine. 

V kopalnici lahko uporabite tudi tapete z vi-
nilno prevleko, ki so vodoodporne, vendar jih 
kljub temu uporabite zgolj na stenah, ki niso 
neposredno v stiku z vodo.

Vodilo pri opremljanju kopalnice naj bo, 
da poleg praktične zasnove in kakovostnih 
materialov izberete tudi primerne odtenke 
iz nevtralne barvne sheme, denimo v sivih, 
belih ali rjavih tonih. Kopalniške dodatke in 

pripomočke izberite v svojih najljubših bar-
vah, kar bo prostoru dodalo toplino in vašo 
osebno noto.
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BarBara  žNIDarIČ, oblikovalka notranje opreme

ko so želje  
večje od 
prostora

Melania Trump je nekoč dejala, da sta ključ 
do zdravega zakona ločeni kopalnici - možu 
ena kopalnica, ženi druga.

O tem, da bi ločeni kopalnici ohranili za-
kon, močno dvomim, se pa zavedam, da 
bi takšna rešitev pomenila pravo razkošje. 
Seveda si skoraj vsak želi svoj zasebni vel-
nes kotiček, a kaj, ko je prostora, ki ga ima-
mo navadni smrtniki na razpolago v svojih 
domovih,običajno premalo, da bi si lahko 
omislili več kopalniškega razkošja.

Za kopalnice je pogosto in mogoče že 
klišejsko odmerjeno izredno malo prosto-
ra. Vanj moramo umestiti vsaj osnovno 
opremo, umivalnik, prho in WC-školjko, 
če ni druge možnosti, tudi pralni in sušilni 
stroj. Ker sodobni človek postaja vedno 
bolj razvajen in stremi k udobju in luksu-
zu, kakršnega spoznavamo preko medi-
jev, majhne kopalnice ne zadostujejo več 
našim željam. Pogosto se pri pogovoru s 
strankami, ki iščejo nasvet za prenovo ali 
opremljanje doma, soočam z večjimi pri-
čakovanji, kot jih lahko zagotovi velikost 
kopalnice – predvsem ženske, ki nas mati 

narava ni obdarila z najboljšo prostorsko 
predstavo, imamo želja mnogo več kot 
prostora.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 izvedena ko-
palnica v obsegu vseh želja poleg velikega 
prostora terja tudi precejšnji finančni zalo-
gaj. 

Vsak zase mora vedeti, koliko mu de-
jansko pomeni razkošna kopalnica in koli-
ko sredstev je pripravljen vložiti v projekt 
opremljanja. Moje mnenje je, da velikost 
kopalnice ne vpliva toliko na kakovost ži-
vljenja, da bi bilo zanjo smiselno odšteti 
mnogo več, kot vam to dopuščajo finanč-
ne zmožnosti. Naj bo raje manjša in lično 
opremljena kot pa velika, ki bo delovala 
ceneno in nedokončano. 

Želim vam srečen zakon z manjšo, veli-
ko, ločeno ali skupno kopalnico.10




