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Soluţii de depozitare
în baie
Provocată zi de zi de clienţii săi să găsească soluţii tot mai
ingenioase pentru a câştiga mai mult spaţiu în cadrul băilor,
designerul Irina Radu ne vorbeşte despre modalităţile de a obţine
locuri de depozitare în această încăpere.
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arhitect iDecorate
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băi cu fo r m ă d r e p tu n g h i u l ar ă
Pentru a respecta dorinţa proprietarului, în această
baie am înglobat, în afară de cada free standing, un duş
walk-in şi un lavoar cu un blat de dimensiuni generoase, spaţiul rămas liber pentru depozitare fiind aproape inexistent. Astfel, pentru a crea locuri de stocare
şi în acelaşi timp pentru a păstra aspectul luminos
şi aerisit al băii, am recurs la următorul truc: în peretele din gips-carton în care este îngropat rezervorul
toaletei, am construit o nişă dreptunghiulară, numai
bună pentru a aşeza cosmeticele şi diverse accesorii.
În plus, aceasta păstrează continuitatea peretelui, nu
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cerinţă constantă pe care o am de la toţi beneficiarii o reprezintă optimizarea spaţiului interior şi
crearea unor noi locuri de depozitare. În acelaşi
timp, toată lumea îşi doreşte încăperi cât mai aerisite.
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Astfel, ajungem şi la băi. În majoritatea cazurilor, acestea
dispun de suprafeţe reduse, în care trebuie integrate, pe lângă obiectele sanitare uzuale, cât mai multe
spaţii de depozitare. Ce faci în această situaţie?

Chiar dacă dimensiunea băii nu a permis
realizarea unui blat cu aceeaşi lăţime,
pentru a nu renunţa la depozitare, am
amplasat în stânga şi dreapta lavoarului
două corpuri cu adâncime mai redusă,
pentru a valorifica la maximum
suprafaţa existentă.
Pentru optimizarea spaţiului,
amplasează corpuri prevăzute cu
sertare sub blatul lavoarului.
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încarcă vizual şi se integrează perfect în concept.
Băi d e d i m e n s i u n i r e d u s e
Recent, în urma finalizării unui proiect – transformarea unei garsoniere în două camere –, am
ajuns la concluzia că, în interioarele mici, trebuie să profiţi din plin de orice colţişor.
Asftel, în urma recompartimentării garsonierei,
baia a „pierdut” şi ea din spaţiul alocat iniţial.
Practic, a trebuit să transform o baie clasică într-una
practică, optimizată pentru un apartament de închiriat.
Fiind vorba despre o încăpere îngustă, nu aveam
unde să poziţionez corpuri de depozitare. Soluţia pe
care am găsit-o a constat în utilizarea zonei de deasupra lavoarului şi a nişei pentru rezervorul îngropat
ca locuri de depozitare. De asemenea, mobilierul de

bine de știut!
Un must-have al anului
2018 în ceea ce priveşte
depozitările şi accesoriile
din băi îl reprezintă folosirea
scăriţelor. Acestea au rol
decorativ, dar în acelaşi timp
sunt practice. Indiferent
că este vorba de o scăriţă
aşezată peste maşina de
spălat rufe sau de una de sine
stătătoare, aceste obiecte
cu rol de rafturi constituie
elemente de atracţie în orice
baie.

truc
Porţiunea liberă dintre corpul de depozitare şi masca rezervorului am
placat-o pe spate cu oglindă, obţinând astfel senzaţia de continuitate
spaţială. De asemenea, am folosit culori vii care, în combinaţie cu oglinda,
asigură un efect dinamic.

Într-o baie
amenajată
cu gresie/
faianţă de
tip patch,
te sfătuim
să apelezi la
depozitări
închise,
sub formă
de soldaţi
verticali,
pentru a nu
aglomera
vizual spaţiul.

Oglinda are în spate un dulap în care îşi pot
găsi locul produsele cosmetice.
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sub lavoar a furnizat alt spaţiu de stocare preţios.
Un alt artificiu gândit pentru a păstra aspectul cât
mai „aerisit” al băii este transformarea zonei dintre stâlp şi perete în loc de depozitare, cu rafturi.
Pentru un plus de spaţiu, poţi monta sub lavoar un corp de mobilier şi, de asemenea, poţi
opta pentru o oglindă cu ramă în relief, care
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să aibă rolul de poliţă pentru cosmetice.
S ec r e te pe ntru băi foarte m i ci
Foloseşte la maximum zona de sub lavoar,
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montând sertare pentru depozitare.
Alege o oglindă cu o margine/poliţă, pe care să poţi
depozita lucruri. Creează o nişă deasupra toaletei,
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