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Vannas istaba ir tā vieta, kur rīts sākas. Tā ir vieta, kur 
pabūt vienam, pilnībā atslābināties un relaksēties. To var 
iekārtot skaistu jo skaistu.
Teksts, vizualizācijas Ilze Tola, SIA Plāns B dizainere 
Foto no publicitātes materiāliem

ērtībām un tīrībai
Tev patīk moderna vannas istaba ar ērti kopjamām flīzētām 
sienām. Galvenais priekšnoteikums – ērtības un tīrība. Ērta dušas 
kabīne, lai varētu nomazgāties un pēc iespējas ātrāk savest sevi 
kārtībā. Lai būtu paredzēta vieta veļasmašīnai, kā arī visām lietām 
būtu katrai sava vieta. Šajā gadījumā būs piemērota akrila vanna, 
jo tā ir viegli kopjama, vai dušas kabīne  ar dušas sieniņu, uz kuras 
nepaliek ūdens nogulsnes. Maisītāji lakoniski, ērti un aprīkoti ar 
īpašu masāžas sistēmu, kas lieliski uzmundrina un ļauj pamosties. 

VisVairāk atbilžu a

izpildi testu!
1. Vai tev patīk ilgi gulēt vannā:
[a]	nē,	dodu	priekšroku	dušai
[b] jā,	man	patīk	relaksēties	vannā
[c]	dažreiz

2. Mīlu krāsoties un posties vannas istabā, man ir 
daudz kosmētisko līdzekļu:

[a]	nē,	izmantoju	tikai	pašu	nepieciešamāko
[b] jā,	tieši	tā	ir
[c]	ne	pārāk	daudz,	bet	ir

3. Vannas istaba man nozīmē:
[a]	vietu,	kur	var	ātri	savest	kārtībā	sevi	un	savu	

apģērbu	izmazgāt
[b] vietu,	kur	es	atpūšos,	sakopjos	un	nododos	

patīkamām	procedūrām
[c]	pārsvarā	es	ātri	nomazgājos,	retu	reizi	pavadu	

vannas	istabā	ilgāku	laiku

4. Cik ilgu laiku tu uzturies vannas istabā:
[a]	5–15	minūtes
[b] no	pusstundas	līdz	divām	stundām
[c]	15–30	minūtes

5. Vai tu samierinātos ar nepraktiskām, bet  
skaistām lietām vannas istabā:

[a]	nē,	vannas	istabai	jābūt	praktiskai,	bez		
liekiem	krāmiem

[b] jā,	protams,	skaistas	lietas	grezno	dzīvi
[c]	varbūt

Saskaiti, kuras	no	atbildēm	ir	visvairāk	–	a,	b	vai	c.

manKāda vanna
vislabāK piestāvētu?

turpmāk rubrikā – 

interjera dizaineris 

proefesionāli 

palīdzēs iekārtot 

mājokli
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izlietne 
Ražotājs: PAA
Sērija: Organic

pods
Ražotājs: 
Duravit
Sērija: Starck 3

duškabīne 
Ražotājs: 
Duravit
Sērija: 2nd Floor

krāns 
izlietnei 
Ražotājs: 
Hansgrohe
Sērija: Pura vida

krāns dušai 
Ražotājs: 
Hansgrohe
Sērija: Pura vida

duša 
Ražotājs: 
Hansgrohe
Sērija: Pura vida

???????????????????????
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izlietne 
Ražotājs:  
Villeroy & Boch
Sērija: Omnia Classic

pods
Ražotājs:  
Villeroy & Boch
Sērija: Aveo

Vanna 
Ražotājs: Kolo
Sērija: Elipso

krāns izlietnei 
Ražotājs: Hansgrohe
Sērija: Metris classic

krāns Vannai 
Ražotājs: Hansgrohe
Sērija: Metris classic

duša 
Ražotājs: Hansgrohe
Sērija: Metris classic

buduārs sevis lutināšanai
Tev piemērota vannas istaba, kas ir arī buduārs, telpa relaksācijai un sevis lutināšanai. Tajā var 
atrasties ērts krēsls, kurā pasēdēt un palasīt grāmatu, kamēr iedarbojas sejas maska. Izlietnei jābūt 
ar lielu virsmu, kur var novietot visādus skaistumkopšanas līdzekļus. Flīzes ir tikai pie vannas, 
pārējās sienas krāsotas, lai tās būtu mājīgākas un siltākas. Šaha flīžu grīda atgādina par tiem 
laikiem, kad varēja nesteidzīgi veltīt laiku sev. Vannai nepieciešamas platas malas, lai var salikt 
sveces un aromātiskās vannas bumbas. Bet, kā jau 21. gadsimta sievietei, tev ir nepieciešamas visas 
mūsu gadsimta ērtības – veļasmašīna komplektā ar žāvētāju, siltā grīda, lai būtu patīkami 
uzturēties vannas istabā ar basām kājām.

VisVairāk atbilžu b

?????????????
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praktiska un moderna
Tev piemērota moderna vannas istaba, kas ikdienā ir praktiska, bet dažkārt var kalpot arī par relaksācijas 
vietu. Vannas istaba vispirmām kārtām kalpo savam pamatuzdevumam – lai būtu ērti nomazgāties un 
saposties. Bet, lai šī telpa  iegūtu savu individuālo, neatkārtojamo seju, var spēlēties ar flīzēm košos 
toņos. Vanna ir ar dušas sieniņu, tādēļ to var izmantot gan kā dušu, gan kā vannu atkarībā no 
garastāvokļa un laika, kas ir tavā rīcībā.

izlietne 
Ražotājs: Kolo
Sērija: Nova Top

pods
Ražotājs: Kolo
Sērija: Nova Top

Vanna 
Ražotājs: Roltechnik
Sērija: Activa

krāns izlietnei 
Ražotājs: Hansgrohe
Sērija: Talis E2

krāns Vannai 
Ražotājs: Hansgrohe
Sērija: Talis E2

duša 
Ražotājs: Hansgrohe
Sērija: Croma E 100

???????????????????????????????

VisVairāk atbilžu C


