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Interiors in the attic
Bathroom

EN

Attic adaptations have dominated the 
traditional construction market, becoming 
a trend in the interior design. Creating  
a cosy corner under the roof requires the 
influx of natural light, which in many cases 
is only possible by applying roof windows. 
FAKRO also offers products intended 
for installation in rooms with elevated 
humidity levels such as bathrooms 
and kitchens. Appropriate planning in 
the roof opens up new functional and 
arrangement possibilities

The most common problem when planning 
a bathroom in the attic are sloping walls on 
the large surface of the room. In order to 
provide convenient communication one 
must keep in mind the appropriate distance 
in the strategic points of the bathroom.  
A drawer or a bathtub can be fitted in 
hardly accessible areas under the sloping 
wall. When planning the interior one should 
also ensure the proper choice of colours 
and finishing materials. By applying a few 
simple rules one can create a friendly, 
warm and easy to keep clean bathroom. 
Colours dominating in this room should be 
bright to allow creating optically enlarged 
and lightweight space. It is advised to avoid 
dark shades and patterned ceramic tiles 
over the entire length of walls, especially 
in the sloping areas as this may result 
in visual overwhelm of the interior. This 
solution, however, is ideal as decorative 
element of the wall fragment giving the 
interior an individual character.

Using different finishing materials 
and colours will give the individual 
character to each room. The 
complement of each interior 
is light which enters the room 
through moisture-resistant FAKRO 
aluminium clad-plastic windows. 

Bathroom

Combining roof windows results 
in more light in the attic which in 
connection with white walls will 
optically enlarge a small bathroom 
located there. FAKRO windows 
coated with white polyurethane 
lacquer are designed for places 
with elevated humidity levels.
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Adaptacje poddaszy użytkowych zdomi-
nowały rynek budownictwa tradycyjnego, 
stając się trendem w architekturze wnętrz. 
Stworzenie przytulnego kąta pod dachem 
wymaga zapewnienia dopływu naturalnego 
światła, co w wielu przypadkach możliwe jest 
wyłącznie dzięki zastosowaniu okien połacio-
wych. Firma FAKRO posiada w swojej ofercie 
również produkty dedykowane do pomiesz-
czeń o podwyższonej wilgotności, takich 
jak łazienka czy kuchnia. Odpowiednie roz-
planowanie ich w połaci dachowej otwiera 
przed nami nowe możliwości funkcjonalne  
i aranżacyjne.

Najczęstszym problemem podczas plano-
wania łazienki na poddaszu są skosy wystę-
pujące na dużej powierzchni pomieszczenia. 
W celu zapewnienia komfortowej komunika-
cji należy pamiętać o zachowaniu odpowied-
nich odległości w strategicznych punktach 
łazienki. Trudno dostępną powierzchnię pod 
skosami wykorzystajmy w sposób funkcjo-
nalny lokalizując w niej dodatkowe szafki lub 
wannę. Na etapie planowania wnętrza nale-
ży również zadbać o odpowiedni dobór barw  
i materiałów wykończeniowych. Stosując 
kilka prostych zasad, stworzymy przyjazną, 
ciepłą i łatwą do utrzymania w czystości ła-

zienkę. Barwy dominujące w tym pomiesz-
czeniu powinny być jasne. Pozwoli to na 
wykreowanie optycznie powiększonej i lek-
kiej przestrzeni, która zyska indywidualnego 
charakteru dzięki zastosowaniu kontrastu-
jących odcieni i zróżnicowanych materiałów 
wykończeniowych na fragmentach ścian. 
Unikajmy jednak stosowania ciemnych barw 
i wzorzystej ceramiki na całych ich długo-
ściach, zwłaszcza na skosach. Efektem takie-
go zbiegu może stać się wizualne przytłocze-
nie wnętrza.

Łazienka

Minimalizm utożsamiany 
jest z elegancją. Aby nie 
przytłoczyć łazienki zaleca się 
stosowanie jasnych i gładkich 
tekstur na skosach.

Lazienka

Wnętrza na poddaszu


