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банята

В обзавеждането на баня преобладава идеята за простота и функционалност. 
Предлагат се много решения за малки пространства. Материалите са лесни за 
почистване, изключително качествени. Мивките са с антибактериални повърх-

ности. Тенденцията при смесителите е да са с индустриално излъчване. При 
плочките изключително търсени са  имитациите на камък, бетон и мрамор.

Функционалност и практичност са основните 
характеристики на обзавеждането за баня. 
Елементите са семпли, не се търси показност. 
Ако разполагаме с ограничено пространство, 
не се налага да се отказваме от удобства или 
да изберем един елемент за сметка на друг. 

Тенденции  
в обзавеждането на баня

Модулите се адаптират. Умаляват размерите 
си, но включват всичко необходимо както стан-
дартните модели. 
Особено впечатление прави мултифункционал-
ността на елементите. Мултиплицират се 
местата за подреждане. Предлагат се хитри 
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решения за оптимизиране на пространството. 
Огледалата са с полички, дръжки, закачалки. 
Мивките са с вградени закачалки за кърпи, със 
странични шкафчета. Мобилни елементи като 
малки рафтчета лесно могат да сменят мес-
тата си и да се закачват на мивката, огледало-
то или на други места в модулната система. 
Огледалата се превръщат в истински акцент. 
Уголемяват размера си, но остават семпли във 
формите си. В тях се вграждат увеличителни 
огледала; някои са със светещи кантове; в дру-
ги има система, която предотвратява изпо-
тяването на стъклото. За да се пести място, 
батериите могат да са вградени в тях. 
Мивките и тоалетните са все по-лесни за 
почистване. По-продължителното изпича-
не на елементите позволява изключителна 
стабилност на материала, който на практика 
не остарява, не се надрасква, не пожълтява. 
Все по-често срещани са антибактериалните 
повърхности. При тях се използва специална 
технология, която прави повърхността изклю-
чително гладка и не позволява задържането 
на прах и замърсители. Антибактериалният 
ефект е постигнат чрез добавяне или на сре-
бърни наночастици или на други иновативни 
материали към керамичното покритие. Така се 
образува филм, който ефективно се бори срещу 
бактериите и на практика ги унищожава. 
Повърхностите са матови, приятни на допир и 
създават усещане за мекота и топлина. 
Освен имитациите, в обзавеждането за баня 
се налага и използането на истинско дърво. То 
може да бъде поставено като настилка, но във 
форма, която наподобява керамични плочки или 
пък да се комбинира с керамика, камък, мрамор 
и всякакви други материали. Силуетите на 
мивките и ваните са изчистени. Те са с голяма 
вместителност, функционални и удобни. По-
върхностите изтъняват все повече. Дебели-
ната на различните санитарни модули стига 
до 5 мм. Забелязва се, че смесителите искат 
да наложат “присъствието си”. Те са с голям 
диаметър, по-груби, по-обемни, някои с ретро 
или с индустриално излъчване. 
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Търсенето на плочи с текстура, наподобяваща 
камък, мрамор и дърво, продължава заради 
уюта и обаянието, които носят тези мате-
риали. Модерните технологии за принтиране 
съвършено наподобяват на природата. 
Имитациите дават възможност за по-лесно по-
стигане на актуалния рафиниран индустриален 
стил. В този тренд откриваме метализирани и 
оксидирани повърхности, визията на мед, сто-

мана, бетон и други индустриални повърхности. 
Имитациите на кожа и тъкани – лен, велур, 
плетиво, коприна, са друг сюжет, който трайно 
се настани в портфолиото на марките.      
Някои производители използват новите техно-
логии за принтиране, за да превърнат плочките 
в изкуство, което дори заменя паната, карти-
ните и фототапетите в дома. 
Мраморът е безспорна звезда през последни-
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банята

те години и сега отново откриваме различни 
негови интерпретации. Особено актуален е 
тъмният мрамор - кафяв, тъмносив и черен, с 
красива шарка и в големи размери. За познава-
чите са моделите, имитиращи находища на 
естествен мрамор, които вече са на изчерпва-
не, като например от Бразилия. 
Светлият, полиран до блясък мрамор, също 
е част от новите колекции, които търсят 
елегантен лукс.  
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Мозайките сякаш никога няма да напуснат 
дома ни – една от най-древните технологии 
за декорация днес се завръща в различни 
съвременни интерпретации. Интересни са 
например плочите със зърнеста структура на 
гранит или мозайка, комбинирани с 3D ефекти. 
Използват се и класически миниформати в рет-
ро стил, но по-често мозайките се предлагат 
в едри структури по чисто практични причини. 
Предложенията са разнообразни –  черно-
бели комбинации, съчетания тон в тон, меки 
пастелни аранжименти в землисти цветове, 
класически италиански стил, провансалски 
винтидж предложения.
Тук трябва да споменем и вечното Terrazzo, 
което втора година е един от най-силните 
трендове в покритията.
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Ramon Benedito for Roca

Великите дизайнери в банята

Креативност и индустрия намират своята пресечна точка там, където творчески-
те личности създават продукти за масовия пазар, които раждат модни тенденции 
и водят до популярност както на създателя-дизайнер, така и на марката-производи-
тел. В интериорния свят продуктовият дизайн отдавна има своите известни имена, 
повечето от които разработват  проекти и за банята. Запознайте се с едни от най-
изявените автори на дизайн за това пространство. Техните продукти от XX век до 
днес са се превърнали в символ на качество, иновативност, стабилност и престиж.

Индустриален дизайнер от Барселона със световна 
репутация и носител на различни награди от световен 
мащаб. През 1973 г. той основава Benedito Design, съос-
новател е на Transatlantic, група за експериментален 
дизайн и проучвания в сферата на технологиите. Повече 
от 20 години продължава сътрудничеството между 
Ramon Benedito и Roca. Тази пролет  колекцията смеси-
тели Insignia на Roca е отличена с iF DESIGN AWARD. 
Вдъхновена от природата, с деликатни линии, изклю-
чителна елегантност и индивидуалност, тънката 
странична ръкохватка на Insignia се отличава сред 
многообразието едноръкохваткови смесители за 
умивалник. Има вариант с висока база. Включва нови 
технологии за икономия на вода с ограничители на 
дебита до 5 л/мин.; Cold Start за икономия на енергия; 
Evershine® за устойчиво покритие. Insignia е пълна ко-
лекция функционални смесители за баня, включително 
термостатични и вградени.

Симона Минева
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Roberto Cavalli
Името на този италиански 
дизайнер от модния свят е 
превърнато в световен бранд, 
синоним на високо качество, 
разкош и великолепие. Водени 
от стремежа към съвършен-
ство, Roberto Cavalli Home 
Luxury Tiles създават колекции 
плочки с различни текстури, 
форми, големина и материали, 
благодарение на които всяко 
пространство може да бъде 
превърнато в интериорен ше-
дьовър. Широката гама плочки 
отговаря на последните тен-
денции в интериорния дизайн, 
придавайки на всяко помеще-
ние уникалност и неповторим 
чар. Иновативният произ-
водствен процес гарантира 
устойчивост и надеждност, а 
елегантният дизайн - изтънче-
ност, неподвластна на време-
то. Екипът от специалисти, 
както и неподправеният усет 
към изящество, заслужено пре-
връщат Roberto Cavalli Home 
Luxury Tiles в синоним на лукс.

Продуктите се предлагат у нас  
от Баня Стил.

https://baniastil.com/
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Paola Navone
Ceramica Flaminia е световно-
известна италианска фабри-
ка за санитария за баня с поч-
ти 70-годишна история. През 
2011 и 2013 година започва 
сътрудничество с утвърде-
ната продуктова дизайнерка 
Paola Navone, която създава  
забележителния дизайн на 
мивките Boll и Doppio Zero 
и осветителните тела от 
колекцията Make-Up. Paola 
Navone е един от най-влия-
телните интериорни и проду-
ктови дизайнери на нашето 
време. Нейният характерен 
нетрадиционен стил е израз 
на неудържимо желание за 
творческа свобода, любопит-
ство, непрестанно търсене, 
смелост да съчетава на пръв 
поглед несъвместими неща. 
Докоснала се е до почти всич-
ко в областта на продукто-
вия дизайн, работила е с 
най-големите мебелни фирми 
като Cappellini, Gervasoni и 
Poliform, интересува се и от 
мода и бижута. Консултира 
фирми за корпоративен ди-
зайн, създава имидж на марки, 
има участия във филмови 
продукции като дизайнер.
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WHYNOT studio for Jacuzzi
Едва ли бихте сбъркали, ако ви попитат дали знаете, как-
во е джакузи? Името на този бранд е толкова известно, 
че е нарицателно за цял един дял в хидромасажните вани. 
Световноизвестният бранд Jacuzzi представи преди 
няколко месеца колаборацията си с младите продуктови 
дизайнери от италианското WHYNOT studio, които съз-
дадоха ARGA ™ - нова концепция за уелнес. Първата вана 
с иновативната технология Swirlpool ™ създава дели-
катно въртеливо движение на водата, което напълно об-
гръща тялото и интегрира соли за вана с възхитителна 
цветна игра. Освен това ваната е оборудвана с новите 
струи Illumatherapy ™ с вградено LED осветление, което 
създава релаксираща атмосфера.

Продуктите се предлагат у нас  
от Волтурно.

https://www.volturno.biz/
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Philippe Starck
Френският индустриален и 
продуктов дизайнер, роден 
през 50-те години на миналия 
век, е оставил отпечатък във 
всевъзможни сфери на заоби-
калящата ни среда. В банята 
германската марка Duravit е 
фабриката, която първо му 
се доверява още в далечната 
1994 година и заедно създават 
иновативни продукти, които 
са впечатляващи не само 
като визия, но и инженерно. До 
днес, ако говорим за дизайнер-
ски стил в банята, името на 
Philippe Starck е символ на ви-
сок клас продукти и маркира 
лукс категория.
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Antonio Lupi
В далечната 1938 година 
във Винчи, града на 
Леонардо, се ражда 
бъдещият изключителен 
талант в интериорното 
цветно стъкло Антонио 
Лупи, който едва 18-го-
дишен създава първите 
си проекти, а през 1969 
година утвърждава 
търговския си успех, 
като става фабрикант. 
Така до днес Antonio Lupi 
е семеен бранд, в който 
наследниците на фами-
лията развиват магията 
на цветното стъкло 
и приложението му в 
интериора за баня. През 
есента на 2018 година 
официално представиха 
патентования продукт 
Cristalmood -  иновативна 
формула за здрав мате-
риал, от който са израбо-
тени новите колекции на 
марката.
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Името на италианския моден дизай-
нер Валентино Гаравани - геният на 
световната мода, не се нуждае от 
представяне. След като през 1977 
година партньорството между 
Ceramiche Piemme и повелителя на мо-
дата Valentino става факт, се раждат 
и най-новите серии
плочи, носещи изяществото, страст-
та и креативната мисъл на великия
италиански дизайнер. В колекциите си 
той влага не само изобретателност 
и новаторство, а част от себе си и 
своя фин, безупречен вкус.

Продуктите се предлагат у нас от 
Булгрес.

Valentino Garavani

http://www.bulgres.com/bg/home.html
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Davide Vercelli
Съвременник и отново ита-
лианец, продуктов дизайнер с 
изключителен потенциал да 
се превърне в звезда, Давиде 
Верчели е нает от FIMA Carlo 
Frattini в сътрудничество с 
Melogranoblu и в резултат 
се появява Melograno - де-
сет издути стъклени сфери 
със сатенена или метална 
повърхност, които напомнят 
капки вода, плаващи вътре в 
душ, окачени на различни висо-
чини чрез силиконови тръби, 
покрити с елегантна стома-
нена мрежа. Те са свързани 
с тавана с диск с диаметър 
50 cм и дебелина 4 cм, който 
служи за подаване на вода и 
светлина. Три бели светоди-
одни прожектора осветяват 
сферите, създавайки емоцио-
нални отражения и интригу-
ващи светлинни ефекти.

Продуктите се предлагат у нас  
от Волтурно.

https://www.volturno.biz/
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India Mahdavi
Архитект и дизайнер от 
ирански произход, базира-
ната в Париж съвременна 
световноизвестна звезда в 
интериора India Mahdavi, е 
позната като владетелка-
та на слънчевите цветове. 
Когато от италианската 
марка Bisazza поръчват 
на Mahdavi да проектира 
дизайн за баня, тя анализира 
контекста така: “Всичко на 
пазара беше бяло. Първо-
то нещо, което виждаш 
сутрин, е банята ти. Искаш 
да ти донесе свежест и по-
зитивна енергия.“ Нейното 
предложение: игрива вана, 
мивка и огледало в жизнера-
достни нюанси като ягода, 
боровинки и шамфъстък, 
които събуждат и зареж-
дат сетивата.
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Palomba Serafini Associati for Ideal Standard
Вече повече от 100 години Ideal Standard се фокусира върху 
иновациите и дизайна, за да направи живота по-добър. 
Работейки в тясно сътрудничество с водещи университе-
ти, архитекти, дизайнери и строителни компании по целия 
свят, Ideal Standard предусеща бъдещите тенденции. На 
международното изложение ISH през март 2019, компания-
та представи първата колекция, резултат от обявеното 
през декември 2018 г. партньорство с известното дизай-
нерско студио Palomba Serafini Associati. 
Революционният дизайн винаги е бил заложен в продуктите 
на Ideal Standard. Работейки с майстори като Gio Ponti през 
50-те или Achille Castiglioni и Paolo Tilche през 70-те и 80-те 
години, компанията не само въведе дизайна в света на ба-
нята, но и оказва влияние върху мисленето в обществото, 
изцяло променя представата му за ролята на банята и дава 
визия за модерен начин на живот.



26  

банята

Подредете пъзела  
с мебелите  
в банята
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Всеки може да постигне красота и уют в своя 
дом, като изрази себе си и своето виждане за 
естетика. Необходимо е да се отдели вни-
мание и на най-малкото помещение, каквото 
често е банята, за да се постигне завършена 
визия във всяка зона.
Особено важни при обзавеждането на банята 
са мебелите за съхранение на вещи, които 
трябва да са гъвкави и да се адаптират лесно 
към пространството, с което разполагаме. 
Колекцията ADAPTO®, както подсказва и 
името й, е с минималистичен дизайн и предлага 
безкрайни възможности при проектирането 
на бани. 
Сертифицирани по FSC®, продуктите от сери-
ята позволяват пълна свобода при съчетаване-
то на елементите от пъзела, за да подредите 
вашата баня.

РАЦИОНАЛНОСТ
Модулните мебели, възможността за избор 
между различни размери и покрития, както и 
широката гама на предлаганите аксесоари, 
позволяват перфектно да се рационализира 
помещението, без да се наруши безупречност-
та на стила му. 
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ВИСОКО КАЧЕСТВО И ИЗИСКАНОСТ
Колекцията е изработена от висококачестве-
ни материали със сертификат по FSC, прите-
жава подчертано съвременна линия и лесно се 
вписва в най-различни среди. ADAPTO е подходя-
ща както за класически, така и за по-творчески 
и оригинални композиции.
Колекцията включва шкафове и структури за 
мивки, допълнителни модули, плотове в четири 
цвята и аксесоари. 

МОДУЛНОСТ
ADAPTO предлага цялостна модулна система 
за умивалник, предназначена както за бани в жи-
лищни сгради, така и за луксозни хотели. Всички 
елементи са проектирани от специалистите 
на Ideal Standard така, че да бъдат съчетавани в 
разнообразни конфигурации и да допълват обза-
веждането на банята по елегантен и функцио-

нален начин за всеки един проект, който изисква 
практично и висококачествено решение.

СЪВМЕСТИМОСТ
ADAPTO е толкова гъвкава, че дава безкрайно 
много възможности за комбинация на шкафове 
и структури за мивки, плотове и аксесоари от 
колекцията. Можете да комбинирате модули-
те и с продукти от колекциите Ipalyss®, Strada 
II и Connect Air.
Продуктите на Ideal Standard предлагат бога-
та палитра от решения за всеки интериор и 
всяка индивидуална ситуация.

www.idealstandard.com

https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html


Изберете нашите бани
Изразете вашия стил

ADAPTO: СВОБОДА И СТИЛ  
Новата колекция от мебели ADAPTO е създадена така, че 
Ви дава пълна свобода на комбиниране. Изберете измежду 
различни размери и покрития и създайте пространство, 
което да Ви служи в пълна степен. Високо качество на 
материалите, каквото Вие заслужавате. 

https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html
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Мечти vs Реалност

Малка баня

Всяка години тренд мейкъри и производители налагат нови тенденции при обзавеж-
дането на банята, които ни впечатляват от страниците на каталозите. Вълнуваме 

се от актуалните цветове, обсъждаме новите колекции на фирмите, създадени в 
сътрудничество с големи имена в дизайна, учудени сме от виртуозността в ими-

тирането на различни материали при покритията и започваме да обмисляме как да 
превърнем и нашата баня в мечтано място в крак с модата. Доста често обаче ква-
дратурата и разположението на помещението, а и бюджетът ни, ни карат да преос-
мислим мечтите си и да вземем по-практични решения. Интериорите на бани, които  
преобладават на страниците на сп. “Наш дом”, често са малки, понякога с неправилни 
форми, доста рядко големи, просторни и доближаващи се до идеята за домашно СПА. 

Във всеки случай са практични и с изключително съвременно излъчване. На следва-
щите страници сме подготвили селекция от реални интериори, в които функционал-

ността надделява и които могат да ви вдъхновят  за промени и във вашия дом.

1 2



 31 

1. Проект на Design Studio M в софийски хостел.
2. Монохромност и минимализъм, избрани от 
студио Don’t DIY.
3, 4, 5.  Fimera Design са заложили на функцио-
налността в този свой проект и са освежили 
пространството с истинско растение.

Въпреки голямото ни желание банята ни да е 
едно от най-приятните  помещения в дома, 
често трябва да се задоволим с малко и тясно 
пространство. Но това не означава, че трябва 
да се лишим от  удобствата, които може да 
имаме в една голяма баня. Производители-

3

4 5
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те ни предлагат решения, като адаптират 
модулите и ги умаляват. А с няколко допъл-
нителни правила за оптимизиране на малко 
пространство, може да постигнем чудеса. От 
изключително значение е използваният цвят - 
почти задължително бял, както и изборът на 
гланцови или матови повърхности. Гланцът 
създава игра на отражение и създава интерес-
ни контрасти, докато матовата повърхност 
поглъща светлината. Огледалата  увеличават 
визуално площта на помещението. Важно е и 
осветлението, което трябва да е ярко, за да 
осигури усещане за простор.

2 3

4 5 6

1. Настилката в тази баня, проектирана от 
студио L6, структурира пространството.
2, 3. Минимализъм и функционалност в малка 
баня, проектирана от Венета и Веселин 
Сакалийски.
4. Интересно решение за баня със скосен та-
ван, проектирана от студио Bjorn Forstberg.
5. Релефни плочки и почти невидима преграда 
към душ-зоната - решението е на архитект 
Боби Борисов.
6. Подчертано съвременна визия и стил в 
тази баня, проектирана от Яна Танковска.
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2

3 4

1. Баня в интериор, проек-
тиран от фирма Vipp.
2. Решение за малка баня 
от арх. Павел Янев.
3. Предложение за баня от 
Анастас Георгиев.
4. Класическа визия в 
малка баня в къща в Нант, 
Франция. 
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Изкуството на смесване на различни дизайни 
с красив резултат, с който да пресъздадете 
собствения си стил в жилището/помещение-
то, е познато като  модерната и актуална 
концепция „Микс и мач“. Тя представлява умно 
съчетаване на различни материали, модели, 
цветове, размери и дори стилове. При настил-
ките това е комбиниране на размери, форми и 
десени както на стените, така и на пода.
Банята е едно от най-важните места в дома, 
което трябва да ви кара да се чувствате 
добре, затова и трябва да отговаря на вашите 
изисквания и представи. Тя е и едно от най-под-
ходящите помещения, в което свободно може 
да комбинирате различни видове и модели 
плочки. 
Ето и няколко атрактивни предложения за баня 
от KAI Group за комбинация на плочки с разли-
чен дизайн. Една от тенденциите в момента 
е използването на гранитогрес с дървесен ди-

зайн за подова настилка в мокрите помещения.
Плочките с релефна повърхност ви предоста-
вят възможност да очаровате всички с модер-
ната визия на банята си. Прекрасен избор са 
сериите Mystic и Motivo, предлагани в сива и 
бежова гама. Плочките от серия Motivo (20/50 
см), които са в модерните неутрални тонове 
на бежовата и сивата гама, се комбинират ус-
пешно с гранитогрес от серия Jatoba (15.5/60.5 
см), имитиращ дърво.  Двата релефни декора на 
серия Motivo дават възможност за създаване 
на красив и разнообразен дизайн, който без 
съмнение няма да остане незабелязан.
За почитателите на патчуърк дизайна КАИ 
Груп също има предложение - серия Maiolica 
(30/60 см). Можете да избирате между сив и 
бежов цвят. Основните плочки на серията пре-
създават повърхността на бетон. Принтът 
върху повърхността на декорите реалистично 
пресъздава този модерен дизайн. Те придават 

Mix&Match концепция в банята
Консултант Kai Group

Riviera, Chevron & Segura

https://www.kai.bg/
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баланс и са лесен начин да постигнете стилна 
атмосфера. Приятната структура на плочка-
та добавя мекота и уют във всяко помещение, 
а в комбинация с гранитогреса от серия Tibet 
(30/60 см) ще създадете една очарователна 
модерна визия на вашата баня. Съчетаването 
на плочки с дървесен дизайн и такива, имити-
ращи мрамор, е любима комбинация на почита-
телите на лукса. Предложението на КАИ Груп 
тук е комбинация между Canella (15.60/60.5 см) 
и Mykonos (30/60 см), която е не само красива, 
но и ще ви накара да се чувствате като в СПА. 
Класически и елегантен, мраморът е вечен и 
красив. Той винаги е добър избор за баня. Дърво-
то, от своя страна, внася усещане за хармония 
и носи допълнително чувство за релакс.
Друга модерна визия в интериора е тази, 
наподобяваща естествен камък. Дизайнът на 
плочките от серия Riviera на КАИ Груп успешно 
го пресъздава. Серията е в размер 30/60 см 

и предлага модерни декори в геометрични 
форми и шарка шеврон. Цветовете, в които се 
предлага – сиво и бежово, са добре балансирани 
и лесни за комбиниране, като спомагат за пос-
тигането на стилна и модерна атмосфера.
Плочките от колекция Chevron ще придадат 
уникален и неповторим характер и определе-
но няма да останат незабелязани. Семплата 
елегантност и изчистените линии създават 
красива шарка по пода, която може да бъде 
пресъздадена и на стената. Цветовете са 
бежов, кафяв и бял, а размерът на плочките е 
20.4/120.4 см.
Цветовете на плочките от серия Segura 
(20.4/120.4) са меки и приглушени – бежово, 
кафяво и светлосиво, което все по-често се 
използва в модерния градски интериор. 
Несъмнено, в комбинация трите колекции ще 
превърнат банята в най-атрактивното поме-
щение в дома ви.

www.kai.bg

Maiolica & Tibet

Canella & Mykonos

Motivo & Jatoba

https://www.kai.bg/


https://ceramica-fiore.com/


https://www.kai.bg/
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Съвременна баня
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Къща в Южна Африка, 
проект Saota.
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Баните със съвременна, изчистена визия опре-
делено преобладават в интериорите, които 
показваме на страниците на сп. “Наш дом”. Този 
стил с неговата функционалност и практич-
ност е предпочитан избор от мнозина.
Съвременната баня често е решена в бяло, тъй 
като този цвят уголемява визуално помеще-
нието и внася повече светлина. Въпреки това 
тъмните цветове започват да се налагат все 
повече, създавайки много интересна, стилна 
или дори  драматична атмосфера. Използвани-
те материали са бетон, камък, дърво, както 
естествени, така и имитации, а плочките са с 
все по-големи размери. Осветлението е вгра-
дено, въпреки това интересно дизайнерско и 
много изчистено осветително тяло  би могло 
да се впише перфектно като акцент.

1

2

3

4
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1. Проект на Ина Дамянова.
2. Баня от 2B Group.
3. Къща в Южна Африка, проект Saota.
4. Съвременно излъчване в тази баня, 
проектирана от студио YLAB.
5. Акцент в тази баня, проектирана от 
Feldman Architecture, е ваната, вграде-
на в пода.
6. Банята, проектирана от студио 
„Томалевски“, се характеризира със 
своята функционалност.5

6

7
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Плочките за баня Barn Wood са истинско 
превъплъщение на съвършенството. Стилни, 
изискани и най-вече – напълно естествени. 
Серията плочки Barn Wood ще ви помогнат да 
разгърнете своето въображение и да създа-
дете истинско произведение на изкуството 
в банята. Италианската колекция представя 
естествени и светли нюанси с дървесен 
декор, които ще внесат в банята усещане за 
висока класа и най-вече изящество. Нежните 
ивици, които се спускат по повърхността 

на плочките, придават дълбочина на раз-
цветките, създавайки илюзията за естест-
вена дървесина. Интересната и различна 
визия на Barn Wood е идеална предпоставка 
за пълна промяна на мокрото помещение. 
Превърнете банята в извор на спокойствие, 
уют и елегантност с плочки Barn Wood, дело 
на италианската фабрика Dom Ceramiche. 
Колекция Barn Wood носи чара на винтидж 
дървесината,  съчетана със здравината и 
устойчивостта на гранитогреса.

и алтернативни продукти.

Бетон и дърво

Консултант Баня Стил

Баня Стил представя колекция плочки Barn Wood 

https://baniastil.com/
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Разположена в сърцето на Сасуоло, една от 
най-модерните индустриални зони за иновации, 
качество, стил и технологии, Dom Ceramiche 
се откроява с независим дух в керамичната 
промишленост. Фабриката е известна с 
интензивните си изследвания в областта на 
суровини, видове глина и минерали, които след 
това превръща в керамични подови и стенни 
облицовки. Dom Ceramiche работи и с външни 
дизайнери с постоянен стремеж към създаване 
и усъвършенстване на концептуално различни 
и алтернативни продукти.

www.baniastil.com

https://baniastil.com/
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Класическа баня

Класическата баня е удобна, уютна и 
цветна. В нея може да видим  полилеи, 
фотьойли, шкафове, корнизи и розетки 
на тавана. Свободностоящата вана 
на крачета се вписва перфектно в 
такава баня.  Плочките са в стандарт-
ни размери, често с декоративен фриз. 
Текстил, хавлии и всякаква допълни-
телна декорация стоят адекватно. 
Линиите са заоблени, материалите са 
естествени.

1 2

3
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1, 2, 3. Огледала, снимки и 
картини придават класическо 
излъчване на тази баня, реше-
на в сивата гама.
4, 5, 6. Комбинацията между 
плочки, имитиращи бял и черен 
мрамор, създава стилна ат-
мосфера в баня, проектирана 
от Студио „Фимера Дизайн”. 

4 5

6
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1, 2, 3. Подчертано класическа атмос-
фера в тази баня, проектирана от Кат-
рин Айрланд, постигната с тъкани с 
екзотични мотиви, фотьойл, картини, 
скулптури...
4. Класическа баня в провансалски стил 
в къща, проектирана от Дейвид Прайс. 
5. Пищният стил на Мартин Лоурънс 
Булард, приложен в тази баня в къща в 
Малибу.

1 2

3
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4
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Малките плочки позволяват да постигнете 
много интересни решения в интериора на 
банята. Те могат да бъдат само акцент на 
дадена зона или да заемат цяла стена. Плочите 
за декорация  се изработват в различни форми: 
кръгли, триъгълни, квадратни, шестоъгълни... 
Размерът на предлаганите с този дизайн 
плочки позволява различни начини на подредба, 
отговарящи на всички предпочитания и идеи 
за интериора на помещението. В  колекциите 
от серия Wide италианският производител 
Flaviker PI.SA представя триъгълна плочка в 
размер 30 см, специално проектирана, за да 
даде възможност за неограничени комбинации 
между различните серии гранитогрес. Дърво, 
мрамор, камък и повърхности, вдъхновени от 
промишлен бетон, се комбинират и създават  

уникални и запомнящи се жилищни и търговски 
площи. Триъгълната плочка от серия Cozy от 
Flaviker предлага съвременна интерпретация 
на вековната традиция на инкрустация чрез 
едноцветни или многоцветни геометрични 
композиции, подходящи както за подове, така 
и за стени. Cozy е произведена с помощта на 
революционната технология Continua +, спо-
собна да създаде изключително здрав порцелан 
с дебелина само 7мм. Новата серия изненадва 
със своята естественост, подсилена от свет-
лината и хармоничните цветови контрасти. 
Тя носи усещане за топлина и комфорт на всеки 
проект. Уютът се  засилва  от реалистични и 
почти триизмерни детайли, като наличието 
на пукнатини и мазилка върхи меката и леко 
структурирана повърхност.

Плочки с малки размери

Консултант Bulgres

http://www.bulgres.com/bg/home.html
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www.bulgres.com

http://www.bulgres.com/bg/home.html


http://www.bulgres.com/bg/home.html


Шоурум София, бул. Симеоновско шосе 93Б, тел.: 02/4 427 339, 0883 288 993, 0887 387 373 
Шоурум Бургас, ул. Одрин 15, (Елкабел), тел. 0884 232 929

Ново: Дизайнерско студио Булгрес, София, бул Васил Левски 110,  тел. 0886 58 58 48
www.bulgres.com
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Цвят в банята

Новостите на Ideal Standard, представени на ISH през март тази година,
където се очерта тендецията за цветните продукти в банята.

Последните специализирани изложения като Cersaie, ISH и Cevisama показаха, че 
цветът се завръща дискретно в банята, но повече в аксесоарите и в обзавеж-
дането, отколкото в облицовките. Черното се налага все повече, най-вече при 

смесителите, мивките, ваните и тоалетните. Графично и стилно, то е подходя-
щият акцент, ако искаме да създадем баня с характер.

Ideal Standard

https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html


 55 

През 2019 г. пастелните цвето-
ве се завръщат на преден план, 
като най-атрактивен сред тях е 
розовият. Митът за изключител-
но женски цвят се развенчава. 
Розовото в различните нюанси 
става еквивалент за семейна-
та баня, цвят на стила, който 
прави околната среда хармонич-
на, релаксираща и приятна за 
живеене. Геометричните фигури, 
триизмерни мотиви и цветове 
са още един начин да се направи 
модерната баня динамична и 
запомняща се. 
Серия W_all Tones от  Flaviker PI.SA 
– предлага Булгрес.

Bulgres

Bulgres

Bulgres

http://www.bulgres.com/bg/home.html
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Силата на цветовете на плочките на 
серия Viola (20х50) от КАИ Груп повдига 
настроението и преобразява помеще-
нието. Богатият избор от декоративни 
елементи ще задоволи всеки вкус и стил.

https://www.kai.bg/
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Серия Izola (25х50) от КАИ Груп е приятно съче-
тание на нежни нюанси в гамата на цветисто 
лилаво и меко зелено. Вълнистият релеф и 
блестящите детайли създават усещането за 
водна повърхност и повей на лек морски бриз.

Серия Vogue (25x50) от 
КАИ Груп се предлага в 5 
атрактивни и запомнящи 
се цвята. Плочките са с 
релефна структура. Колек-
цията има няколко декора, 
единият от които е с 
ефектни акварелни цветя, 
създадени така, че да вне-
сат нежност и романтика 
в помещението.

https://www.kai.bg/
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Смесител за умивалник Grandera 
от GROHE със златисто по-
критие Warm Sunset ще внесе 
елегантност във всяка баня.

https://www.grohe.bg/bg_bg/
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Свободностоящ смесител за вана от 
серията Grandera с впечатляващо покри-
тие Cool Sunrise, който превръща банята 
в лускозна зона за релакс. От GROHE.

Смесител за умивалник от серията Essence от 
GROHE с елегантен дизайн и блестящо покри-
тие Warm Sunset - истински  акцент в банята.

https://www.grohe.bg/bg_bg/


 GROHE PLUS – 
Прецизност, която 
надхвърля дизайна

Насладете се на блестящ 
и авангарден дизайн с 
новата серия модерни 
смесители GROHE Plus. 
Освежаващо различният 
дизайн на тази инова-
тивна гама смесители 
предлага ново ниво на 
ергономичен комфорт и 
практични функции. Сери-
ята GROHE Plus включва и 
смесители с LED дисплеи, 
показващи температура-
та на водата, за да бъдете 
винаги сигурни, че водата 
е с точната температура.
Управлението на смеси-
теля GROHE Plus е изцяло в 
ръцете ви, благодарение на 
иновативния LED дисплей, 
показващ температу-
рата. LED индикаторът, 
поставен в горната част 
на смесителя, позволява 
само с един поглед да раз-
берете температурата на 
водата, а когато я спрете, 
иновативният дисплей 
изчезва, оставяйки безу-
пречния вид на смесителя 
непроменен.

https://www.grohe.bg/bg_bg/


Дизайнът на GROHE PLUS 
черпи вдъхновение от 
дъгата, форма, която 
предлага както сила, така 
и лекота. Комбинирайки 
извивките на кръга и чис-
тите линии на куба, GROHE 
PLUS създава вълнуващ, 
архитектурен силует, 
идеален за иновативни бани. 
GROHE PLUS представлява 
точност, сила и стабил-
ност, съчетани с функции, 
които предлагат комфорт, 
удобство и контрол.

Благодарение на тази комби-
нация от форми, продуктите 
от серията подхождат както 
на интериорни решения, зала-
гащи на силуети с меки, зао-
блени ръбове, така и на бани в 
по-остър, кубичен стил.
Серията предлага артику-
ли с блестящо хромирано 
покритие GROHE StarLight или 
елегантното Brushed Nickel. 
Двуцветното покритие на 
някои модели, смесването на 
ослепителен хром с чисто бял 
акрил подчертава красота-
та на иновативния дизайн 
на смесителя и го прави 
перфектно съчетание за про-
дуктите  GROHE SmartControl 
и Rainshower SmartActive. 

www.grohe.bg

https://www.grohe.bg/bg_bg/
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АТРИАФЛОР Ин/Аут – влагоустойчива 
декоративна система за стени и подове

Атриафлор Ин/Аут е система, с която можете 
да декорирате всяка вътрешна или външна 
повърхност, както хоризонтална (подове), 
така и вертикални (стени). Всички бариери са 
прескочени благодарение на употребата на 
изключително устойчива смола и керамични ми-
кросфери. Можете да положите Атриафлор Ин/
Аут на места, които не сте си и представяли...

Защо да изберете Атриафлор Ин/Аут за вашия 
СПА център, басейн и открити площи на аква-
паркове? Той е изключителен продукт от ново 
поколение, отговарящ на всички изисквания за 
влагоустойчивост и износоустойчивост!
l  Атриафлор Ин/Аут е изключително подходящ 

за помещения с висока влажност като бани, 
СПА центрове, открити и закрити басейни. 
Може да се нанася дори в бани и душ-кабини, 
тъй като е устойчив на течаща вода.

l  Съдържащите се в него керамични микросфе-
ри образуват преграда между топлия и влажен 
въздух в помещението и студените стени, 
таван и под, като по този начин предотвра-
тяват образуването на конденз и мухъл.

l  Създава усещане за изключителен комфорт в 

затворените помещения, тъй като спомага 
за отличното вертикално разпределение 
на топлината. Така например в помещение, 
боядисано с обикновена латексова боя, при 
температура на въздуха в близост до тавана 
22°С, температурата при пода е 16°С. До-
като в помещение, декорирано с Атриафлор 
Ин/Аут, температурата е равномерна - и при 
пода, и под тавана е 22°С.

l  Много лесен за поддръжка и почистване, тъй 
като няма фуги и връзки, които да задържат 
мръсотия. Устойчив е на всички домакински 
и професионални почистващи и дезинфек-
ционни препарати.

l  Атриафлор Ин/Аут може да бъде полаган 
навън, защото не се влияе от слънчевите 
лъчи и климатичните промени и е изключи-
телно устойчив на механично натоварване 
– пешеходен трафик и преминаване на коли. В 
същото време запазва приятното усещане 
за уют, без да придава индустриален вид на 
повърхностите. 

l  Отлично решение за настилка около откри-
ти и зактити басейни, тък като не се хлъзга 
и при допир с кожата не е студен.

Консултант Атри

http://atribg.com/
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l  Идеално решение за ремонти, тъй като 
се избягва къртене на старите настилки, 
като по този начин се прави икономия на 
средства и време. Използването на специ-
ално разработен грунд позволява нанасяне 
върху всякакъв вид съществуваща подова 
настилка: теракот, гранитогрес, каменни 
настилки, циментови замазки, мозайка, 
включително и такива, положени над подово 
отопление

l  Атриафлор Ин/Аут е еднокомпонентен про-
дукт, който се нанася много лесно.

l  Предлага се във всички цветове от таблица 
NCS и RAL – над 2300. Това дава възможност 
на архитектите и дизайнерите да реализи-
рат и най-смелите си фантазии.

l  Покритието е екологично чисто и може да се 
използва във всички случаи, когато аналогич-
ни продукти с разредител са забранени или 
могат да предизвикат опасност за околната 
среда или обитателите.

Един продукт за вътре и вън – уникална концеп-
ция, която обединява модерен дизайн, гъвка-
вост и индивидуалност.

www.atribg.com

http://atribg.com/
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Декоративни бои и мазилки Дива –
отлична влагоустойчивост и термоизолация

Линията DIVA предлага продукти от ново 
поколение, включващи както класически, така 
и ултра модерни декоративни бои и мазилки 
с висока влагоустойчивост и сертифицирана 
термоизолираща функция, която осезаемо 
подобрява комфорта в помещенията.
Термодекоративната боя Sofia е един от 
най-авангардните продукти в своя сектор. Тя 
съчетава естетика и технология и придава 
на интериора стил и класа. С деликатната 
си песъчлива структура боята дава на всяка 
повърхност наситени цветове и прекрасни 
светлосенки. Предлага се в три стандартни 
бази – pure (матова), сребърна и златна, които 
могат да се тонират в още 380 цвята. Богати-
ят избор на нюанси ще задоволи и най-взиска-
телния вкус, а изключително лесното полагане 
ще спести време на професионалистите и ще 
зарадва крайния клиент.
Grace е термодекоративна релефна боя, която 
създава магически отблясъци и цветови мета-
морфози. С нея можете да изразите и най-сме-
лите си мечти. Стичащ се метал или огнени 
пламъци, деним или нежно кадифе, фина паяжина 
или концентрични кръгове – можете да постиг-
нете всичко това с Grace! Боята се предлага 
в две стандартни бази - сребърна и златна. Те 
могат да се тонират в 72 цвята, които от своя 
страна, комбинирани с различни видове релеф, 
дават хиляди декоративни ефекти.
Продуктите от линията Diva са изключително 

Консултант Атри

www.atribg.com

http://atribg.com/
http://atribg.com/
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подходящи за помещения с висока влажност - 
бани, СПА центрове и закрити басейни. 
-   На първо място те се характеризират с мно-

го висока влагоустойчивост. 
-   Второто им предимство е ефективното и 

дълготрайно антимухълно и антикондензно 
действие - след изсъхването на продуктите 
се образува ефикасна термобариера, която 
прекъсва връзката между студените стени и 
топлия въздух в помещението и по този начин 
предотвратява конденза и появата на мухъл.

-    Боите създават топлинен комфорт в поме-
щенията, който се дължи на факта, че покри-
тията способстват по-доброто вертикално 
разпределение на топлината. Т. напр. в поме-
щение, боядисано с обикновена латексова 
боя, при температура на въздуха в близост до 
тавана 22°С, температурата при пода е 16°С. 
Докато в помещение, декорирано с който и 
да е от продуктите Diva, температурата е 
равномерна - и при пода и под тавана е 20°С.

-   При направени изследвания са доказани 20% 
по-ниски разходи за отопление (респективно за 
охлаждане през лятото) на помещение, декори-
рано с продукти от линията, в сравнение с обик-
новените интериорни бои и мазилки. Това се 
дължи на отразяването на топлината (над 85%), 
запазването и равномерното й разпределение в 
обема на помещението. Коефициентът на топ-
лопроводимост на покритията е λ=0,13-0,15.

-   Боите са негорими – клас В1 по BS (клас В2 
върху дърво).

-  Боите са с изключително конкурентна цена, 
сравнена с подобен род декоративни бои!

За любителите на класическите и стилни 
декоративни мазилки Monica е идеалното 
решение. Тя е деликатна перлена декоратив-
на мазилка, имитираща до съвършенство 
копринено кадифе. Моniка удовлетворява 
съвременните изисквания за елегантност и 
изтънченост, както в класическия, така и в 
модерния интериор. Предлага се в три бази – 
сребро, злато и перлено бял, които могат да 
се тонират в стотици цветове. Защитена с 
финиш Diva Cera може да се полага по стени 
и тавани във всякакви влажни помещения – 
бани, басейни, СПА центрове.
Независимо кой продукт ще изберете, бъде-
те сигурни, че освен прекрасна декорация, ще 
получите качествен и устойчив във времето 
продукт. Гаранция за това дава производи-
телят Атриа, притежаващ международно 
валидни сертификати ISO 9001 и ISO 14001 
за фирмената система за управление на 
качеството и опазване на околната среда. Те 
са гаранция за високото технологично ниво 
на произвежданата продукция, спазване на 
строгите изисквания за опазване на околна-
та среда и осигуряване на безопасност на 
труда при нанасяне на покритията.



банята

Консултант Vicard 

Ваните с хидромасаж са ценно предимство 
на домашното СПА, защото имат множество 
благотворни ефекти върху здравето и кожа-
та: топлинен – разширяват се  капилярите с 
резултат релакс и детоксикация, механичен – 
хидромасажирането засилва кръвообращение-
то, което води до по-добро хранене на кожата, 
химичен – веществата, добавени във ваната, 
могат да тонизират и почистват кожата, 
да я релаксират, да проникват в тялото и да 
окажат цялостен ефект, както и да намалят 
задържането на подкожна вода/соли.
Хидромасажните вани от Vicard предлагат хи-
дротерапия и хромотерапия - съчетани  в едно, 
те имат силно релаксиращо въздействие.
Стресът е неизбежна част от живота на 
много хора – топлата, въртяща се вода, нама-
лява напрежението и позволява да почивате и 
спите по-добре, а хидромасажът спомага да 
се възстановят гъвкавостта и еластичност-

та  на мускулите. Редовното използване на 
хидромасаж води до намаляване на теглото и 
целулита.
Докато си почивате във ваната, различни-
те цветове съдействат за подобряване на 
здравословното ви състояние: яркочервеният 
ускорява пулса и кръвообращението, повишава 
адреналина, оранжевият зарежда с енергия, ак-
тивира мозъчната дейност, засилва чувство-
то на радост и доволство, жълтият създава 
бодро и оптимистично настроение и помага 
при депресия, зеленият понижава стреса, сини-
те цветове действат успокояващо.
Ароматите също стимулират по различен на-
чин тялото и нервната система. Някои от тях 
имат антисептично действие, други помагат 
за преодоляване на стресови състояния. Неж-
ната музика е с  успокояващо и възстановява-
що влияние върху организма и благоприятства 
за пълната му релаксация.

Вана с хидромасаж
за добро здраве и настроение 
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Баня-Техника е сред пионерите, предлагащи ре-
монт на бани с винилови плоскости на австрий-
ската фирма INKU. Вече повече от година 
фирмата успешно внедрява съвременните 
тенденции в тази сфера, като заимства опита 
на своите западноевропейски партньори. 

Как се ражда идеята за бързи ремонти с вини-
лови плоскости?
Идеята за ремонт с използване на винилови 
плоскости се ражда в Италия, породена от 
чисто практическата нужда за осъществя-
ване на бързи и ефектни ремонти на баните 
в хотелските стаи, без те да спират работа 
и без да бъдат безпокоени гостите от шум 
и строителни отпадъци. Идеята сработва, 
като в последните десетилетия намира все 
по-широко приложение в ремонтите на частни 
домове. 
Какво представлява винилът?
Названието винил или т. нар. LVT (Luxury Vinyl 
Tiles) произлиза от вида на материала, от 
който се произвежда - поливинилхлорид. Вини-
ловите плоскости са иновация в областта на 
съвременните настилки. Терминът "винилов 
под“ все повече замества оригиналния термин 
“PVC под”, който често се свързва с негативни 
свойства поради влаганите в първоначалното 
производство вредни  пластификатори. Днес, 
благодарение на съвременните технологии, те 
са изключени от производствения процес, кое-
то превръща виниловите плоскости в напълно 
безопасни за здравето, антиалергични, прак-

Пълна промяна на банята  
с винилови покрития

Консултант Баня-Техника

Ремонт на банята! Всеки, който  е преминал през този кошмар, добре познава всич-
ки неудобства – прах, шум, време, пари. Освен това е необходимо цялото семей-

ство да се изнесе за определен период от време, който никак не е кратък и често 
неочаквано се удължава. А в същото време старата баня не изглежда добре и много 
ни се иска да я променим и осъвременим. Сега това е възможно да стане по-лесно, 
по-бързо, по-чисто и без къртене, като се използват висококачествени и красиви 

винилови покрития, съвременни технологии и алтернативни методи.

тични, хигиенни. Сред другите предимства на 
материала са хидрофобност и водоустойчи-
вост, което прави моделите за монтаж чрез 
лепене в равностойна алтернатива на плочки-
те в банята, с предимствата:по-бърз ремонт 
и без да стесняват пространството-поради 
малката си дебелина (2 mm). Виниловите плос-
кости са сред малкото материали, подходящи 
за монтаж и върху подово отопление.

https://bania-technika.bg/
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Предимства на виниловите плоскости INKU
Предимствата на дизайнерските винилови 
плоскости INKU са висока износоустойчивост; 
удароустойчивост; 100% водоустойчивост. 
Материалът е практичен – лесен за поддръж-
ка и почистване. Той има антибактериални и 
антиалергични свойства, 100% природосъобра-
зен и 100% рециклируем, свободен от фталати/
алтернативни пластификатори. Плоскостите 
са шумопоглъщащи; отговарят на клас Bfl 
за негоримост и клас S1 за димоотделяне. 
Подходящи са за монтаж върху подово отопле-
ние.   Предлага се разнообразие на десените – в 
колекциите винил INKU на VINIL.BG ще откри-
ете  както уютното излъчване на дървесния 
фурнир, така и urban визията на модерните 
бетон ефекти.
Изисквания за качествен монтаж на винило-
ви плоскости INKU:
Основата, върху която ще бъдат полагани LVT 
плоскости, трябва да отговаря на следните 
условия: да бъде чиста (обезпрашена), суха и 
гладка. В случаите, когато  не е достатъчно 
гладка, това се постига чрез саморазливна 

подова замазка или специализирани шпакловъч-
ни смеси. За постигане на оптимална темпера-
турна адаптивност на виниловата настилка 
към помещението, в което ще бъде монтира-
на, се препоръчва тя да престои в него 24 ч.
Какво представлява системата? 
Shower System 4 LVT  на  Mapei е система, 
изработена от готова за употреба, еластич-
на, течна хидроизолационна  мембрана(лента, 
елементи за вътрешни и външни ъгли и ман-
шети), еднокомпонентно реактивно лепило и 
спомагателни продукти – епоксидна фугираща 
смес, силиконов уплътнител и противоплъзга-
що (запечатващо) покритие, което позволява 
инсталирането на LVT в мокри помещения и 
дори под душа, осигурявайки водонепроница-
ема преграда.
Системата включва продуктите: 
Mapelastic Aqua Defense - бързосъхнеща, ед-
нокомпонентна паста от синтетична смола 
във водна дисперсия за нанасяне  чрез валяк 
с дълъг косъм или четка върху хоризонтални, 
наклонени и вертикални повърхности. След 
бързото изпаряване на водното съдържание 
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се образува гъвкава мембрана, която не е 
лепкава и е достатъчно здрава, за да издържи 
лек пешеходен трафик след 12-24 ч. Образува 
отлична повърхностна адхезия за Ultrabond Eco 
MS 4 LVT Wall, специално разработена за пола-
гане на LVT върху хоризонтални и  вертикални 
повърхности във влажна среда. Гъвкавостта на 
хидроизолационната мембрана му позволява да 
издържи на нормалните движения, причинени 
от разширяването и свиването на основата 
на сградата поради температурни колебания 
и вибрации.
Mapeband – лента, елементи и уплътнителни 
маншони за хидроизолация на вътрешни и външ-
ни ъгли, фуги и точки на прекъсване.
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall – иновативно едно-
компонентно реактивно лепило на основата 
на силицирани полимери, специализирано за LVT, 
заменящо конвенционалните двукомпонент-
ни реактивни лепила. Здраво и устойчиво на 
срязване, което го прави подходящо за подове, 
изложени на пряка слънчева светлина, интен-
зивно натоварване и постоянно изложени на 
вода.
Spacers 4 LVT – дистанционери за монтаж с 
фуги.
Kerapoxy 4 LVT – двукомпонентна епоксидна 
фугираща смес за LVT, неабсорбираща, антики-
селинна, с бактериостатичен агент и техноло-
гия BioBlockR .
Mapecoat 4 LVT – прозрачно защитно покритие. 
Осигурява противоплъзгащо покритие с висока 
устойчивост на износване на LVT плоскости-
те, включително зони, подложени на голям 
пешеходен трафик. Осигурява устойчивост на 
плъзгане, абразия и надраскване; на ултравиоле-
тови лъчи и на определени агресивни химикали; 
с много ниски емисии на EMICODE EC1.

Mapesil 4 LVT – чист, устойчив на мухъл, ацета-
тен силиконов уплътнител без разтворители с 
технология BioBlockR .
Технология на полагане на винилови плоско-
сти в бани, по която работи Баня-Техника  с ви-
нилови плоскости INKU за монтаж чрез лепене, 
включва няколко етапа:
 Началният етап предвижда демонтаж на 
цялата налична санитария, както и подготовка 
на основите чрез почистване от специфични 
натрупвания (варовик, плесени и т.н.) и обез-
масляване на повърхностите от сапунени 
наслагвания. 
След подготовката на основите следва 
изравняване на повърхностите и запълване 
на съществуващите фуги и пукнатини чрез 
специална шпакловъчна смес Planiprer 4LVT, 
а и подготовка на пода със специализирана 
саморазливна замазка Planex HR. Следва задъл-
жителният слой хидроизолация, преди да се 
стигне до същинското залепване на избраните 
от клиента модели  винилови плоскости.
За фугирането на виниловите плоскости се 
използва специална двукомпонентна епоксидна 
фугираща смес с бактериостатичен агент и 
технология BioBlockR ;
Последният етап включва запечатване на 
повърхностите и фугите с  покритие Mapecoat 
4 LVT, което отговаря на клас R 11 за проти-
воплъзгане, монтаж на външни завършващи 
ъгли и полагане на силиконови фуги с ацетатен 
силиконов уплътнител без разтворители с 
технология BioBlockR . Успешният ремонт на 
банята е факт само след няколко дни! Баня-Тех-
ника предлага бързи и практични решения! 
Мострени бани и винилови плоскости INKU са 
на разположение на всички клиенти в шоурума 
на строителен хипермаркет BAUHAUS в София.

www.vinil.bg

http://vinil.bg/


1612 София, ул. „Дамян Груев” №10-12

тел. 02/85 11 500

e-mail: sofia@bania-technika.bg

www.bania-technika.bg

Мостри на  
винилови бани в

Вашият 
специалист за 
алтернативни 
ремонти  
на банята

https://bania-technika.bg/
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Катя Асенова

Палми,  орхидеи, райски птици, бамбук, венге, 
Мароко, Африка... екзотиката си има свои сим-
воли, които дизайнерите от години използват, 
за да ни пренесат в далечните географски 
ширини, в рая на оазиси, разноцветни птици и 
мистериозни цивилизации. 
Днес в монохромните, изчистени бани в сдър-
жаната гама на земята и пясъкът има нужда 
от жив и свеж елемент, който да привлече 
погледа или пък да създаде атмосфера, напълно 
различна от ежедневната.  
Банята е онова скрито интимно място, къде-
то можем да си позволим всякакви волности в 
полза на личния психически комфорт. А екзо-
тичните елементи често са търсени и желани,  
защото имат свойството да материализират 
мечтата ни за бягство, за приключение, за мис-

Екзотични мотиви  
в банята

териозно изгубване в непознат свят. Произво-
дителите предлагат разнообразни продукти 
в духа на екзотиката – плочки с принтове, 
тапети, цели пана, подобни на картини. Маро-
канската естетика, африканските мотиви, 
тропическите теми се откриват в колекции-
те стилизирани и модернизирани. Устойчиви 
на влага материали наподобяват бамбук, корк, 
екзотична дървесина и камък. Присъствието 
на дървото прави връзка с природата и с онези 
дървени къщи с декинг, които  сме виждали от 
рекламите на екзотичните ваканционни дес-
тинации. Ярките цветове пък напомнят чужди 
култури и пъстрата флора и фауна на топлите 
страни. 
Темата “екзотика” днес не звучи като в мина-
лото. Всеки стил и всеки мотив преживява 

Wallpaper Mirage Beach от КАI Group



 75 
Мебели от Викард

 Серии Majestic, Ceramiche PIEMME  
от Булгрес

Свободносто-
яща мивка от 
италианския 
производител 
The Artceram, 
серия Miss 
от Булгрес

http://www.bulgres.com/bg/home.html
http://www.bulgres.com/bg/home.html
https://vicard.bg/
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интерпретация в духа на модерния лайфстайл 
– в противен случай звучи остаряло. А съвре-
менният човек не обича бъбривото, излишното 
и претрупаното. Той е свръхзает и обременен 
от образи и цветове и затова търси спо-
койствие и подреденост. Така екзотичните 
мотиви в банята преживяват трансформация, 
която ги доближава до модерната геометрия 
и ги стилизира. Формите на мебелите са 

изчистени и лаконични, като по този начин 
екзотичната дървесина придобива съвсем 
нов характер. Дръжки и обков пък добавят 
усещане за urban стилистика, която сякаш 
се промъква навсякъде, дори в асоциациите с 
екзотичните дестинации и култури. В някои 
колекции тази красива, романтична тематика 
е свързана с ефектите “изтрито” и “изхабено”, 
за да се подсили впечатлението за връзка с 
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Wallpaper Leaves  от КАI Group

 Тоалетна и биде The One - проектирана от дизайнерско студио Meneghello Paolelli за The 
Artceram, Италия  от Булгрес

https://www.kai.bg/
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Вана Veer - Blu Bleu, Италия  от БулгресСтудио ШкафА

Пано Viola Boat от КАI Group

https://www.kai.bg/
https://www.studioshkafa.com/
http://www.bulgres.com/bg/home.html
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миналото.  В други стилизирането е 
в посока поп арт, провансалски стил 
или класика. Съвременният дизайн е 
свободен, идеите – смели и неочаква-
ни, а технологиите – неограничени, 
затова с всяка тема и с всеки стил 
може да пътува във времето – назад 
или напред – към бъдещето.   
Как се чувстваме в подобна баня? 
„Уютно” е най-краткият отговор. И 
така трябва да бъде, защото прос-
транството, което преди години се 
използваше само за хигиенни и бито-
ви нужди, днес е  пълноценна стая, 
в която релаксираме. А това става 
най-добре, когато сме заобиколени 
от топли естествени цветове и 
материали и от красиви образи, 
напомнящи мечтаните ваканционни 
места, приключения и спомени.

Wallpaper Anthurium от КАI Group

https://www.kai.bg/
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Тапет за баня Hexagon на WALLPAPER Домко

Тапети за баня от Домко

https://www.domko.com/


Flaška - Вашият извор за вода!

Flaška е бутилка, направена от стъкло, която структурира водата. 
Специална технология на обработка на стъклото

води до подобряване качеството на водата. 
За 5 минути чешмяната вода се трансформира и променя структурата си 

като тази на чистата изворна вода в природата.
Ползвайте Flaška навсякъде - вкъщи, в офиса, в колата, 

по време на спорт и пътувания!

www.flashka.bg  

http://www.flashka.bg/


www.flashka.bg  



grohe.bg

WATER.
INTELLIGENCE.
ENJOYMENT.

https://www.grohe.bg/bg_bg/

