Łazienka przyjazna dziecku. Przegląd przydatnych
akcesoriów łazienkowych.
Urządzając łazienkę, często zapominamy o najmłodszych członkach rodziny.
Dzieci powinny mieć taką samą przyjemność korzystania z łazienki jak
dorośli. Kilka akcesoriów sprawi, że wnętrze łazienki będzie wydawało im się
bardziej dostępne i chętniej będą z niej korzystały!
Zabawne wieszaki
Utrzymanie porządku w domu przy dzieciach nie jest prostym zadaniem, więc
dlaczego by nie ułatwić sobie tego zadania? Wieszaki na ręczniki i ubrania z
zabawnym, dziecięcym motywem na pewno zmotywują najmłodszych do
częstszego ich używania. Wybrać możesz zarówno motyw dla najmłodszych,
taki jak wieszaki z serii Kiddy marki TIGER, jak i postawić na bardziej
uniwersalne rozwiązanie, które spodoba się każdemu, od najmłodszych, po
nastolatków i dorosłych – czyli wieszak Cats również marki TIGER. Te
propozycje oraz wiele innych, znaleźć można w ofercie firmy CORAM. Łatwy
montaż sprawia, że do ich zawieszenia wcale nie trzeba wiercić dziur!

Łazienkowe tekstylia dla dzieci
Łazienka jest miejscem, w którym należy zadbać o komfort, a w przypadku
najmłodszych także o bezpieczeństwo. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z
tego, że mogą boleśnie upaść na śliskiej powierzchni. Aby ograniczyć ryzyko
wypadków, a przy tym zadbać o bezpieczeństwo dziecka, warto wybrać
specjalne maty antypoślizgowe, które włożyć można do wanny lub brodzika
prysznicowego. Taką propozycję można znaleźć w ofercie marki SEALSKIN.
Maty Leisure dostępne są w wielu rozmiarach i wersjach kolorystycznych. Na
pewno każdy brzdąc znajdzie matę w swoim ulubionym kolorze!

Nie wszystkie dzieci z wielką ochotą biorą wieczorną kąpiel, dlatego też wielu
rodziców do wanny czy pod prysznic zabiera zabawki. Ciekawe zasłony
prysznicowe marki SEALSKIN, z ładnymi i lubianymi przez dzieci motywami, są
idealnym sposobem na to, aby przekonać dziecko do kąpieli. To także
wygoda dla rodziców – dziecko może bawić się do woli, a woda na pewno
nie zaleje całej łazienki!

Dziecięcy akcent w łazience
Łazienka nie musi być podporządkowana dziecku – w końcu rosną one
bardzo szybko i równie szybko zmieniają upodobania, a łazienka urządzona
całkowicie według dziecięcego gustu szybko będzie nieaktualna. Dlatego
warto postawić na uniwersalne rozwiązania, które są doskonałym tłem dla
dziecięcych gadżetów i akcentów. Deska sedesowa z nadrukiem marki TIGER
jest dobrym przykładem na to, jak urozmaicić łazienkę tak, aby była
przyjazna dziecku, a jednocześnie designerska i kreatywna. W razie potrzeby
deskę można z łatwością zmienić.

Dzieci lubią żywe kolory, dlatego, jeśli chcemy im uprzyjemnić korzystanie z
dozownika na mydło czy kubka na przybory higieniczne do zębów, warto
postawić na soczyste i jasne kolory – znajdziemy je w kolekcji Bloom marki
SEALSKIN, która proponuje w tej linii nie tylko klasyczną czerń i biel, ale także
kolor limonkowy, turkusowy i czerwony.
Tych kilka akcesoriów łazienkowych może zupełnie odmienić wnętrze i
sprawić, że dzieci będą chętniej korzystały z tego pomieszczenia. Niewielkim
nakładem pracy i kosztów z łatwością zamienimy stonowany pokój kąpielowy
w iście bajkową krainę!

O CORAM Poland
CORAM Poland jest częścią międzynarodowej Grupy Coram oferującej wyposażenie łazienek renomowanych
producentów takich jak: TIGER, SEALSKIN, GEESA, CORAM SHOWERS oraz ANTADO. Asortyment CORAM POLAND
uzupełnia ceramika sanitarna włoskiej marki DISEGNO CERAMICA. Blisko 30-letnie doświadczenie handlowe
i produkcyjne, znajomość rynku oraz różnorodny asortyment produktów sprawiają, że CORAM Poland jest nie tylko
atrakcyjnym dostawcą, ale także znakomitym partnerem w biznesie. Nasze produkty znajdują się w ofercie salonów
łazienkowych, można je znaleźć na półkach renomowanych marketów budowlanych i na stronach wiodących
sklepów internetowych. Reprezentujemy na polskim rynku aż siedem marek produkujących akcesoria oraz meble
łazienkowe. Dzięki temu jesteśmy jedyną z największych firm w Polsce oferującą tak różnorodne produkty, które
kompleksowo pomogą urządzić każdą łazienkę.
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