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„JAKOŚĆ NIGDY NIE JEST 
PRZYPADKOWA, ZAWSZE JEST 
WYNIKIEM INTELIGENTNEGO 
WYSIŁKU” 

 John Ruskin

W myśl słów Johna Ruskina, angiel-
skiego pisarza i krytyka sztuki, niekwe-
stionowanego autorytetu w sprawach 
estetyki, przygotowaliśmy premierową 
kolekcję akcesoriów łazienkowych. 
Oferta marki Q-BATH to wypadkowa 
wielu lat pracy naszego zespołu, za-
angażowania fachowców i głębokiej 
analizy potrzeb rynku w zakresie wy-
posażenia łazienek. Skupiliśmy się na 
przygotowaniu kompleksowej oferty, 
która wpisze się w różnorodną estetykę 
wnętrz i podkreśli ich ponadczasowy 
charakter. Postawiliśmy na uniwersal-
ny design, wysoką jakość wykonania 
i wykorzystanie efektownych surow-
ców, w tym m.in. naturalnego marmu-
ru i trawertynu. Na kolejnych stronach 
magazynu możecie przyjrzeć się wy-
jątkowym produktom, poznać nasze 
inspiracje oraz opinie osób, które miały 
okazję pracować z marką Q-BATH.

Zespół marki Q-BATH

’QUALITY IS NEVER AN ACCIDENT, 
IT IS ALWAYS THE RESULT OF 
INTELLIGENT EFFORT’ 

John Ruskin

According to John Ruskin, an English 
writer and art critic, undisputed 
authority on matters of aesthetics, we 
have prepared a premiere collection 
of bathroom accessories. The offer 
of the Q-BATH brand is the result 
of many years of work of our team, 
involvement of professionals and a deep 
analysis of market needs in the field of 
bathroom equipment. We focused on 
the preparation of a comprehensive offer 
which will fit into a variety of interior 
aesthetics and emphasise their timeless 
character. We focused on a universal 
design, high quality workmanship and 
the use of stunning raw materials, 
including natural marble and travertine. 
On the following pages of the magazine 
you can take a look at the unique 
products, discover our inspiration and 
feedback from people who have had the 
opportunity to work with Q-BATH.

 
The Q-BATH team

Publikacja reklamowa: Q-BATH
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ul. Katowicka 80,
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w rozumieniu prawa. 

MODERN LOOK » akryl / acrylic » #1564



Marka Q-BATH, choć debiutuje 
na polskim rynku, tworzona jest 
przez nasz doświadczony zespół, 
który łączy wspólny cel: harmoni-
zowanie piękna z funkcjonalno-
ścią. To wynik pasji podróżowania 
właścicieli oraz zamiłowania do 
tworzenia unikatowych produk-
tów, które narodziło się wraz z za-
łożeniem wiele lat temu rodzimej 
marki AWD Interior.

Im prostsza forma, tym wyższy stopień 
elegancji – cała sztuka polega na uży-
ciu wysokiej jakości materiałów i dba-
łości o detale. Inspiracją do powstawa-
nia kolejnych produktów Q-BATH jest 
fascynująca natura, finezyjna sztuka 
i pełna dysonansów architektura. Każ-
da kolekcja to poszukiwanie nowych 
form i związków idealnych, dlatego 
marka korzysta z różnych materiałów – 
od naturalnych kamieni o oryginalnej 
strukturze po chromowaną stal, uzu-
pełniając klasykę mniej standardowy-
mi rozwiązaniami.

Although it is debuting in the Polish 
market, the Q-BATH brand is being 
created by our experienced team 
which shares a common objective –  
to harmonise beauty with function-
ality. It is the result of the owners’ 
passion for travel and love for cre-
ating unique products which has 
emerged together with the estab-
lishment of the native AWD Interior 
brand many years ago.

The simpler the form, the higher the de-
gree of elegance – the trick is to use high 
quality materials and pay attention to 
details. The inspiration behind the subse-
quent Q-BATH products is the fascinating 
nature, fine art and the architecture that 
is full of dissonance. Each collection is a 
search for new forms and perfect match-
es; thus, the brand uses different mate-
rials – from natural stone with original 
structure to chrome steel, complement-
ing the classic solutions with less stand-
ard ones.

P O Z N A J M Y  S I Ę
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Jaki styl jest Ci najbardziej 
bliski, jeśli chodzi o projekto-
wanie wnętrz?

Najlepiej czuję się w mikso-
waniu trendów i stylów, nawet 
jeśli nastawię się na jakiś styl to 
w efekcie i tak wychodzi eklek-
tyzm, kocham połączenia stare-
go z nowym, nie znoszę sztam-
powych aranżacji, uwielbiam 
multiplikację i kontrowersyjne 
rozwiązania. Tych zasad się 
trzymam, ale nie wypływają ze 
mnie „na siłę”. Projektuję intu-
icyjnie.

Współpracujesz z wieloma 
magazynami wnętrzarskimi, 
w których publikujesz styli-
zacje wnętrz. Czym różni się 
projektowanie od stylizowa-
nia wnętrz?

Tworzę stylizacje dla presti-
żowych polskich magazynów 
wnętrzarskich – najczęściej 
stylizuję moje projekty wnętrz. 
Czuję je najlepiej i znam ich 
właścicieli, co pozwala mi 
swobodnie nadać temat 
stylizacji, a to bardzo ważne. 
Każdy projekt powinien 
być dopełniony stylizacją, 
wtedy jest spójny. Cieszę się,  
że ludzie zaczęli przywiązywać 
wagę do tego, jak mieszkają. 
Mój zawód to odpowiedź na 
potrzeby ludzi, często niepo-
trafiących dobrze zorganizo-
wać sobie nie tylko przestrze-
ni, ale i oświetlenia, dodatków 
i dekoracji, czyli tego co wcho-
dzi w zakres stylizacji.

Zdradzisz trochę kulis swo- 
jej pracy koncepcyjnej? 

Załóżmy, że ktoś chciałby, 
abyś pomogła mu zaaranżo-
wać łazienkę. Jak wygląda 
współpraca z Tobą?

Najważniejsze to poznać 
potrzeby i wymagania klien-
tów oraz dopasować je do 
wnętrza, które chcą zaaranżo-
wać, zaprojektować. Potem to 
już burza mózgów, podczas 
której rodzi się w mojej głowie 
koncepcja na zagospoda-
rowanie danej przestrzeni. 
Mam szczęście, bo trafiają do 
mnie ludzie, którym podoba 
się to, co robię – zazwyczaj 
znają już moje portfolio ze 
strony WWW czy z publika-
cji w magazynach. To doda-
je mi pewności w działaniu 
i zapewnia pewien komfort 
pracy, bo najczęściej nie 
muszę przekonywać klientów 
do swoich pomysłów.

O czym pamiętać, urządza-
jąc łazienkę – czy są jakieś 
uniwersalne rady, których 
mogłabyś udzielić?

Nie kafelkować po sam sufit! 
To zmora poprzednich epok – 
płytki położone nawet tam, 
gdzie kropla wody nie dotknie 
nigdy powierzchni. To najważ-
niejsza i jedyna zasada, którą 
stosuję w urządzaniu łazie-
nek. Poza tym bardzo ważne 
jest oświetlenie przestrzeni 
wokoło lustra. Światło musi 
być tam miękkie i rozproszo-
ne – po pierwsze, żeby skóra 
wyglądała ładnie, po drugie 
aby dokładnie widzieć wszyst-
kie czynności, które wymagają 
precyzji i ostrożności.

Which style is the most dear to 
you when it comes to interior 
design?

What I like most is mixing 
trends and styles – even if 
I choose one style, I end up with 
eclecticism; I love the combina-
tion of old and new, I hate cliché 
decor, I adore multiplication 
and controversial solutions. 
I stick to these principles, but 
they do not come out of me 
forcibly. I design intuitively.

You work with many interior 
design magazines where you 
publish your interior projects. 
What is the difference between 
interior design and interior 
decoration?

I create interior decoration 
for prestigious Polish interi-
or design magazines – most 
often I decorate my own inte-
rior projects. I feel them best 
and I know their owners, which 

enables me to freely choose 
the topic for decoration, which 
is very important. Each design 
should be complemented by 
decoration, then it is consistent. 
I am glad that people began to 
pay attention to how they live. 
My profession is a response 
to the needs of people who 
are often unable to properly 
organise not only their space, 
but also lighting, accessories 
and decorations, namely those 
which fall within the scope of 
stylisation.

Can you tell us some of the 
behind-the-scenes secrets 
of your conceptual work? 
Suppose someone would like 
you to help them arrange the 
bathroom. What would your 
cooperation with them look 
like?

The most important thing is to 
know the needs and require-
ments of customers and to 
match them with the interior 
that they want to arrange and 
design. Then there is a brain-
storm, during which a concept 
for the development of a given 
space is born in my head. 
I am lucky because people who 
contact me like what I do –  
they usually know my portfo-
lio from the website or from 
publications in magazines. This 

STYLIZACJA  
POD KONTROLĄ. 
ŁAZIENKA WEDŁUG 
PROFESJONALISTKI
CONTROLLED STYLE.  

BATHROOM ACCORDING  

TO A PROFESSIONAL

Gaba Kliś – an interior stylist 
who cooperates with the 
best Polish design magazi-
nes. Her style is eclecticism 
in which modernity blends 
with elegance and glamour, 
bold colour combinations, 
perfected matched details 
and respect for high quality, 
often in natural materials.
She implements projects 
throughout Poland, coope-
rating with customers 
looking for unusual combi-
nations and unexpec-
ted solutions.

„KAŻDY PROJEKT POWINIEN BYĆ DOPEŁNIONY 
STYLIZACJĄ, WTEDY JEST SPÓJNY”.

’EACH DESIGN SHOULD BE COMPLEMENTED BY 
DECORATION, THEN IT IS CONSISTENT’.

Gaba Kliś – stylistka 
wnętrz współpracująca 
z najlepszymi polskimi 
magazynami, poświęcony-

mi designowi. Jej 
styl to eklektyzm, 
w którym nowo-
czesność miesza 
się z elegancją 
i blichtrem, od- 
ważnymi zesta- 
wieniami kolo- 
rów, dopieszczo-
nymi detalami 
oraz poszanowa- 
niem dla wyso-
kiej jakości, czę- 

sto naturalnych materia-
łów. Realizuje projekty 
na terenie całej Polski, 
współpracując z klientami 
szukającymi niebanalnych 
zestawień i zaskakujących 
rozwiązań.

JEJ ŁAZIENKA JEST DALEKA OD TYPOWYCH, ALE ZAWÓD 
ZOBOWIĄZUJE. STYLISTKA WNĘTRZ GABA KLIŚ ZDRADZIŁA 
NAM, JAKIMI ZASADAMI KIERUJE SIĘ PRZY URZĄDZANIU 
ŁAZIENKI ORAZ O CZYM PAMIĘTAĆ, JEŚLI SAMI CHCEMY TO 
ZROBIĆ. ROZMAWIAMY RÓWNIEŻ O TRENDACH W DESIGNIE, 
DOBORZE AKCESORIÓW ŁAZIENKOWYCH ORAZ ODWIECZ-
NYM DYLEMACIE: WANNA CZY PRYSZNIC? ZACHĘCAMY DO 
LEKTURY!

HER BATHROOM IS FAR FROM TYPICAL, BUT THIS IS DUE TO THE 
PROFESSION PURSUED. GABA KLIŚ, AN INTERIOR STYLIST, TOLD 
US WHAT PRINCIPLES GUIDE HER WHEN DESIGNING A BATH-
ROOM AND WHAT NEEDS TO BE REMEMBERED IF WE WANT 

TO DO IT OURSELVES. WE ALSO TALK 
ABOUT TRENDS IN DESIGN, SELEC-
TION OF BATHROOM ACCESSORIES 
AND THE ETERNAL DILEMMA: BATH  
OR SHOWER? HAVE A NICE READ!

Wizualizacje  
i realizacje:  

Gaba Kliś
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A skąd biorą się trendy 
w urządzaniu wnętrz? Kieru-
jesz się nimi na co dzień 
w swojej pracy? Może mogła-
byś polecić jakieś tytuły, 
blogi lub profile na Instagra-
mie, którymi warto się zain-
spirować?

Trendy w urządzaniu mają 
związek z postępem technicz-
nym, ekonomicznym, z modą, 
itp. Do Polski trafiają jednak 
z dość dużym opóźnieniem – 
powiedziałabym „niestety”, 
ale ma to też swoje dobre 
strony. Dzięki temu zdystan-
sowane do nich osoby mają 
czas się na nie odważyć! Jedy-
nym wypróbowanym źródłem 
czerpania inspiracji są dla 
mnie największe na świecie, 
coroczne targi w Mediolanie. 
Aż tydzień święta designu, 
nieprzerwanych wystaw, nie- 
opisanych ekspozycji, intry-
gujących i kontrowersyjnych 
showroomów. Ładuję tam  
baterie na kolejny rok, 

a z pomysłów czerpię jeszcze 
długo po.

Możesz opowiedzieć trochę 
o aktualnych trendach w urzą-
dzaniu łazienek? O kolorach, 
materiałach wykończenio-
wych, meblach, itp. Można 
odnieść wrażenie, że wszyst-
ko jest teraz na topie!

Nadal królują szarości, grafi-
ty, wielkogabarytowe płytki. 
Preferuje się ograniczoną 
ilość ich połączeń i podzia-
łów. Ludzie stawiają na wygo-
dę w utrzymaniu czystości, 
dlatego rezygnuje się z niepo-
trzebnych listew, uskoków czy 
frezów. Raczej gładko i „bezin-
wazyjnie”. Totalnym hitem 
są wielkie płyty marmurowe 
z przerostami kwarcowymi. 
Tworzą klimat trochę monu-
mentalny, ale przy dobrym 
doborze akcesoriów wyglą-
dają elegancko i dostojnie – 
co zresztą definiuje już sam 
materiał. Osobiście uwielbiam 

gives me confidence in what 
I do and provides some comfort 
of work, because usually I do 
not have to convince my clients 
of my ideas.

What needs to be remembered 
when arranging a bathroom – 
is there any universal advice 
that you could give?

Do not tile up to the ceiling! It 
is the bane of previous eras – 
tiles put up even where a drop 
of water will never touch the 
surface. It is the most impor-
tant and the only rule I use 
when arranging bathrooms. In 
addition, it is very important 
to illuminate the space around 
the mirror. The light has to be 
soft and diffused there – first-
ly, to make the skin look nice; 
secondly, to properly see all the 
activities that require precision 
and caution.

Where do the trends in interi-
or design come from? Are you 

guided by them in your every-
day work? Maybe you could 
recommend any titles, blogs 
or Instagram profiles that are 
worth taking inspiration from?

The trends in home decor are 
related to technical progress, 
economic progress, fashion, 
etc. However, they reach Poland 
with a considerable delay; 
I would say ‘that’s unfortunate’, 
but it also has its good sides. 
Thanks to this, people who are 
distanced from them have the 
time to dare to try them! The 
only reliable source of inspi-
ration for me is the world’s 
largest annual fair in Milan. 
A whole week of design festi-
val, constant exhibitions, inde-
scribable displays, intriguing 
and controversial showrooms. 
I charge my batteries for the 
next year there and I draw from 
these ideas for a long time 
afterwards.

Can you tell a bit about current 
trends in bathroom design? 
About colours, finishing mate-
rials, furniture, etc. You can get 
the impression that everything 
is in style now!

It is still dominated by grey 
and graphite colours, large 
tiles. A limited number of their 
combinations and divisions is 
preferred. People opt for the 
convenience of maintaining 
cleanliness, which is why any 

PURE NATURAL
1. Pojemnik kosmetyczny |  
 Cotton jar #1527
2. Mydelniczka | Soap dish #1526
3. Kubek  | Tumbler #1525

1.

2.

3.

stosować w łazienkach tape-
ty, nawet pod prysznicem – 
wtedy wodoodporne. Lubię 
kamienne umywalki oraz kolo-
rowe, ceramiczne. W doborze 
ceramiki uciekam od wszech-
obecnej, łazienkowej nudy.

Z jakim największym wyzwa-
niem w swojej pracy spotka-
łaś się, jeśli chodzi o urządza-
nie łazienek?

W apartamencie przeznaczo-
nym pod wynajem. W sypial-
ni na poddaszu trzeba było 
wytyczyć maleńką łazienkę. 
Zadanie na pierwszy rzut 
oka wydawało się nierealne 
do zrobienia, ale w efekcie 
powstała jedna z piękniej-
szych łazienek, jakie zaprojek-
towałam!

Łazienka duża czy mała? 
Którą łatwiej jest urządzić?

Uwielbiam małe łazienki – 
przecież w łazience najważ-
niejsze jest to, by mieć 
wszystko pod ręką! Niewiel-
kim nakładem środków 

unnecessary skirting boards, 
offsets or milling cutters are 
declined. Smoothness and 
’non-invasiveness’ are currently 
most popular features. Large 
marble slabs with quartz over-
growths are a huge hit. They 
create a somewhat monumen-
tal atmosphere, but with a good 
selection of accessories they 
look elegant and dignified – 
which is defined by the material 
itself anyway. Personally, I love 
to use wallpapers in bathrooms, 
even in the shower – in this 
case waterproof ones. I like 
stone washbasins as well as 
colourful, ceramic ones. When 
choosing ceramics, I avoid the 
ubiquitous bathroom dullness.

What was the greatest chal-
lenge that you faced in your 
work with regard to arranging 
bathrooms?

It was in an apartment for rent. 
A tiny bathroom had to be 
planned out in the attic bedroom. 

można zrobić prawdziwą 
perełkę, a kompaktowe 
rozwiązania, to oszczędność 
czasu i pieniędzy.

Odwieczny dylemat: wanna 
czy prysznic? Na co posta-
wiłabyś z punktu widzenia 
projektanta wnętrz?

Uważam, że w tej kwestii archi-
tekt nie powinien doradzać. 
Ludzie dzielą się na tych, którzy 
lubią długie kąpiele w wannie 
i na tych preferujących szyb-
ki prysznic. Wydaje mi się, 
że mamy to wpisane w DNA, 
więc po co walczyć z naturą? 
Jest też pewien kompromis: 
wanna z prysznicem, jednak 
ze względów stylistycznych ja 
akurat nie przepadam za tym 
rozwiązaniem.

Łazienkę robimy na lata, ale 
jak, nie robiąc generalnego 
remontu, możemy coś w niej 
zmienić, odświeżyć, nadać 
odmienny klimat?

Oczywiście, że można zrobić 
lekki lifting, który zazwyczaj 

At first glance the task seemed 
impossible to carry out but the 
result was one of the most beau-
tiful bathrooms I designed!

A large or small bathroom? 
Which one is easier to decorate?

I love small bathrooms – after 
all, the most important thing 
in the bathroom is to have 
everything at hand! A small 
amount of money is sufficient 
to create a real gem, while 
compact solutions save your 
time and money.

The eternal dilemma: a bathtub
or shower? What would you 
choose from the point of view 
of an interior designer?

I believe that the architect 
should not advise on this 
matter. People are divided into 
those who like long baths in 
the tub and those who prefer 
a quick shower. It seems to me 
that it is inscribed in our DNA so 
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kończy się na zmianie koloru 
ręcznika i dobraniu pod ten 
ręcznik doniczki z sukulen-
tem. Ja jednak jestem daleka 
od takich „supermarketo-
wych” pomysłów. Choć oczy-
wiście wszystko zależy od 
założeń, budżetu i potencjału 
wnętrza.

Akcesoria łazienkowe – 
dobieramy je pod kolor, kupu-
jemy w komplecie czy eklek-
tyzm i ekstrawagancja są tu 
mile widziane?

Wszystko zależy od bazy, 
czyli od tego, co definiuje 
naszą łazienkę. Jeśli na ścia-
nach jest „szaleństwo”, to 

musimy stonować dodatki. 
I odwrotnie – jeśli baza jest 
neutralna, to możemy odwa-
żyć się na dodatki z przytu-
pem. Jak w modzie!

Podróżujesz po całym świe-
cie, mieszkając w różnych 
hotelach czy apartamentach. 
Czy któryś z nich szczególnie 
zapadł Ci w pamięć ze wzglę-
du na designerskie łazienki 
czy pokoje kąpielowe?

Kocham hotel Quadrille 
w Gdyni. Czuję się w nim 
jak Alicja w Krainie Czarów! 
Nic mi więcej nie potrzeba –
dotykam tam prawdziwego 
światowego designu. Moooi, 
Karman, Nika Zupanc, Marcel 
Wanders… Gdzie nie spojrzę, 
wszystko z mojej bajki!

A jak wygląda Twoja łazien-
ka? Możesz nam zdradzić, 
w jakim stylu ją urządziłaś 
i co podoba Ci się w niej 
najbardziej?

Moja łazienka była grafitowa 
od sufitu po podłogę. Maleń-
ka, kompaktowa, z wygodną 
wanną, świetnym oświetle-
niem, pięknym i ogromnym 
lustrem w metalowej, cięż-
kiej oprawie oraz z kamienną 
umywalką, którą przywiozłam 
z Włoch. Płytki tylko w strefie 
wanny, reszta ścian pokryta 
była grafitowym betonem 
architektonicznym. Dlaczego 
była? Bo pożegnałam się z nią  

dokładnie dwa tygodnie 
temu… Nowa będzie wyłożo-
na tapetą z motywem dżun-
gli. Zamówiłam do niej piękną, 
pudrowo-różową umywalkę 
ceramiczną rodem z Włoch 
oraz ceramiczne, różowe 
lampki w kształcie kielichów 
konwalii. Będzie piękna!

why fight with nature? There is 
also a compromise: a bath with 
a shower, but due to stylistic 
reasons I do not like this solu-
tion.

We do up the bathroom for 
years to come but how can we 
change something in it, refresh 
it, create a different atmos-
phere without doing a major 
renovation?

Of course, you can do a little 
refurbishment, which usually 
ends with changing the colour 
of the towel and choosing 
a flower pot with a succu-
lent that matches this towel. 
However, I am far from such 
‘supermarket’ ideas. Although, 
of course, everything depends 
on the assumptions, budget 
and potential of the interior.

Bathroom accessories – do 
we choose them to match in 
colour, buy them in a set, or are 
eclecticism and extravagance 
welcome here?

Everything depends on the 
base, that is on what defines 
our bathroom. If there is 
‘madness’ on the walls, then we 
need to tone down the acces-
sories. And vice versa – if the 
base is neutral, then we can 
choose whatever additions we 
want. Just like in fashion!

You travel all over the world, 
living in different hotels or 
apartments. Did any of them 
become embedded in your 
memory because of designer 
bathrooms or bathing rooms?

I love the Quadrille hotel in 
Gdynia. It makes me feel like 
Alice in Wonderland! I do not 
need anything else – I touch 
real world design there. Moooi, 
Karman, Nika Zupanc, Marcel 
Wanders... Wherever I look, 
everything is just my cup of tea!

What does your bathroom look 
like? Can you tell us how you 
organised it and what you like 
the most about it?

My bathroom was graphite from 
the ceiling to the floor. Small, 
compact, with a comfortable 
bathtub, great lighting, beauti-
ful and huge mirror in a heavy 
metal frame and with a stone 
washbasin that I brought from 
Italy. Tiles only in the bathtub 
area, the rest of the walls were 
covered with graphite architec-
tural concrete. Why did I use 
past tense? Because I said 
goodbye to it exactly two weeks 
ago... The new one will be lined 
with a jungle theme wallpaper. 
I ordered a beautiful, powder- 
-pink ceramic washbasin from 
Italy and pink ceramic lamps in 
the shape of lily calyxes. It will 
be beautiful!

IN OUR OPINION IT IS WORTH 
TO REACH FOR VALUED RAW 
MATERIALS WHICH ARE 
OFFERED TO US BY NATURE 
AS WELL AS MODERN TECH-
NOLOGY. SIMPLE SOLU-
TIONS ARE THE BEST, 
BOTH IN EVERYDAY LIFE 
AND IN INTERIOR DESIGN. 
INSPIRED BY A STRONG 
TREND OF MINIMALISM, 
QUALITY AND VERSATILITY, 
WE HAVE ANALYSED THE 
AVAILABLE MATERIALS AND 
MADE A STRICT SELECTION. 
THEREFORE, OUR PREMIERE 
COLLECTION IS DOMINATED 
BY TRAVERTINE, MARBLE, 
TERRAZZO AND STEEL. SEE 
OUR FLAG FOUR...

NASZYM ZDANIEM WARTO SIĘGAĆ PO 
CENIONE SUROWCE, KTÓRE OFERUJE NAM 
NATURA, A TAKŻE WSPÓŁCZESNA TECHNO-
LOGIA. PROSTE ROZWIĄZANIA SĄ NAJLEP-
SZE, ZARÓWNO W CODZIENNYM ŻYCIU, 
JAK I W WYPOSAŻENIU WNĘTRZ. ZAINSPI-
ROWANI SILNYM TRENDEM MINIMALIZMU, 
STAWIANIA NA JAKOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ, 
PRZEANALIZOWALIŚMY DOSTĘPNE MATE-
RIAŁY I WŚRÓD NICH DOKONALIŚMY OSTREJ 
SELEKCJI. DLATEGO W NASZEJ PREMIE-
ROWEJ KOLEKCJI KRÓLUJE TRAWERTYN, 
MARMUR, TERRAZZO I STAL. POZNAJCIE 
NASZĄ FLAGOWĄ CZWÓRKĘ…

MOC NATURY
THE POWER  

OF NATURE
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PURE NATURAL
1. Mydelniczka | Soap dish #1536
2. Dozownik | Soap dispenser #1544

1.

2.
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MARMUR 
Ta budząca skojarzenia z luksusem  
skała składa się głównie z krystaliczne- 
go kalcytu lub dolomitu, a jej nazwa 
pochodzi od starogreckiego marmaros. 
Starożytni Grecy jako pierwsi wykorzy-
stali marmur w celach wykraczających 
poza doczesność i to w szerokim zakre-
sie – zarówno do celów budowlanych 
i architektonicznych, jak i rzeźbiarskich. 
W kolejnych wiekach Rzymianie, którzy 
zdominowali kontynent europejski, 
również swoją architekturę i rzemiosła 
opierali na tym surowcu. Marmur cenio-
no przede wszystkim za piękno i wyko-
rzystywano go głównie do konstrukcji 
mających robić estetyczne wrażenie. 
Warto podkreślić, że za czasów Imperium 
Romanum zainicjowano wykorzystanie 
marmurowych płyt jako zewnętrznego 
dopełnienia dla podstawowej struktury 

ceglanej. Dzięki tej koncepcji, wykorzysty-
wanej także współcześnie, prace budow-
lane można było realizować w większym 
tempie, a marmur pozostaje jednym 
z najpopularniejszych materiałów budow-
lanych po dziś dzień. Poza praktycznym 
zastosowaniem, ma on również bardzo 
symboliczne znaczenie. Według senni-
ka, kiedy pojawia się w snach, może 
wróżyć sukces finansowy czy wielką 
wygraną. W medycynie niekonwencjo-
nalnej i zabiegach wellness jest podgrze-
wany lub schładzany, poprzez co uwalnia 
i przekazuje swą energię i moc. Ciepłe 
kamienie likwidują napięcia i pozwalają 
rozluźnić mięśnie, zimne natomiast pobu-
dzają krążenie oraz działają relaksująco. Te 
i inne zalety marmuru warto docenić na co 
dzień i wykorzystywać surowiec w różnych 
warunkach, również domowych.

MARBLE 
This rock associated with luxury is made 
up mainly of crystalline calcite or dolomite, 
and its name comes from the ancient Greek 
word marmaros. The ancient Greeks were 
the first to use marble for purposes that 
went beyond the temporal to a large extent – 
for both construction and architectural as 
well as sculptural purposes. In subsequent 
centuries, the Romans, who dominated the 
European continent, also based their archi-
tecture and crafts on this raw material. 
Marble was valued above all for its beau-
ty and it was used mainly for structures 
designed to make an aesthetic impression. 
It is worth noting that in the times of the 
Roman Empire, the use of marble slabs as 
an external complement to the basic brick 

structure was initiated. Thanks to 
this concept, which is also used 
today, construction works could 
be carried out at a higher pace, 
and marble remains one of the 
most popular building materials 
to this day. In addition to practical 
use, it also has a very symbolic 
meaning. According to the dream 
book, when it appears in dreams, 
it can herald financial success or 

a big win. In unconven-
tional medicine and well-
ness procedures, it is 
heated or cooled, which 
releases and transfers 
its energy and power. 
Warm stones eliminate 
tension and allow you 
to relax your muscles, 
while cold ones stim-
ulate circulation and 
relaxation. It is worth 
to appreciate these and 
other advantages of 
marble in everyday life 
and use this raw mate-
rial in a variety of condi-
tions, including home 
environment.

TRAWERTYN 
Trawertyn jest porowatą skałą osadową, 
zbudowaną z kalcytu i aragonitu. To kamień 
od starożytności wykorzystywany w budow-
nictwie – na jego popularność wpłynęła duża 
trwałość oraz ciekawa i różnorodna, pasko-
wata struktura. Również dziś trawertyn jest 
ceniony przez projektantów i chętnie wyko-
rzystywany we wnętrzach m.in. ze względu na 
elegancki wygląd i szeroką gamę naturalnych 
odcieni: od bieli i beżu przez brązy aż po czer-
wienie. Nie bez znaczenia jest również łatwość 
jego obróbki, pozwalająca na wykorzystanie 
tego kamienia zarówno w postaci płytek czy 
okładzin, jak i gotowych elementów: blatów, 
parapetów i artykułów dekoracyjnych. Zasto-
sowanie trawertynu pozwala podkreślić zwią-
zek z naturą i nadać wnętrzu ponadczasowy 
charakter.

TRAVERTINE 
Travertine is a porous sedi-
mentary rock, built of calcite 
and aragonite. This stone has 
been used in construction 
since antiquity – it owes its 
popularity to high durability 
and an interesting, diverse, 
striped structure. Also today, 
travertine is appreciated by 
designers and eagerly used in 
interiors, among other things 
due to the elegant appearance 
and wide range of natural 
shades: from white and beige 

through brown to red. What is also significant, it is easy to process and therefore it 
can be used both in the form of tiles or facing and ready-made elements: countertops, 
window sills and decorative accessories. The use of travertine allows to emphasise 
the relationship with nature and give the interior a timeless character.
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PURE NATURAL 
Mydelniczka | Soap dish #1546

PURE NATURAL
Dozownik |  
Soap dispenser #1524
Kubek | Tumbler #1525
Pojemnik kosmetyczny |  
Cotton jar #1527
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STAL 
Stal to stop żelaza z niewielkim dodatkiem węgla oraz innych 
pierwiastków, takich jak mangan, chrom czy molibden. Przy-
puszczalnie była wykorzystywana już przez starożytnych Spar-
tan, którzy w VII w. p.n.e. nieco przypadkowo używali jej do 
wyrobu broni, wytapiając rudy żelaza w piecach węglowych. Na 
przestrzeni wieków proces produkcji udoskonalano, a ze wzglę-
du na dużą wytrzymałość i sprężystość stal znalazła zastoso-
wanie m.in. w przemyśle i budownictwie. Pokochali ją także 
projektanci – dzięki łatwości obróbki można z niej stworzyć 
dowolny kształt, a metaliczny połysk i chłodny kolor podkreśla-
ją nowoczesny charakter wnętrz. Dodatkowym atutem jest jej 
trwałość – wykonane z niej przedmioty opierają się upływowi 
czasu i działaniu szkodliwych czynników zewnętrznych.
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STEEL 
Steel is an alloy of iron with a small addition of carbon and 
other elements such as manganese, chromium or molybde-

num. Presumably, it was already used 
by the ancient Spartans who in the 
7th century BC somewhat by accident 

used it to make weapons, smelting iron 
ore in coal furnaces. Over the centu-

ries, the production process has been 
improved, and due to its high endurance and elasticity, 
steel has found application for example in industry and 
construction. Designers also fell in love with it – due to its 
ease of processing, any shape can be created from it, and 
the metallic sheen and cold colour emphasise the modern 
character of the interior. An additional advantage is its 
durability – the items made from it resist the passage of 
time and the influence of harmful external factors.

TERRAZZO 
Terrazzo is a material made from a combination of cement and 
crushed stone, usually marble, granite or basalt. Although it 
is known since antiquity, it is most often associated with the 
fifteenth-century Venice. It also predominated over Spanish floors 
in the 1980s and in Poland in the period of the Polish People’s 
Republic. And just as history repeats itself and fashion from years 
ago comes back in style, the terrazzo pattern becomes an inte-
rior design hit again. It is hardly surprising – when well-used, it 
becomes a true decoration. The growing popularity of this material 
results not only from the trend for industrial interiors, but also from 
a wide variety of patterns and colours – the final look of terrazzo is 
influenced, among others, by the size and quality of the aggregate, 
the colour of the cement used in the production and the possible 
addition of coloured pigments. Another significant factor is also its 
high resistance to mechanical damage and susceptibility to grind-
ing and polishing.
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TERRAZZO 
Terrazzo, znane także jako lastriko lub lastryko, to materiał 
tworzony z połączenia cementu i rozdrobnionego kamienia, 
najczęściej marmuru, granitu lub bazaltu. Choć znany już od 
starożytności, najczęściej kojarzony jest z XV-wieczną Wene-
cją. Królował także na hiszpańskich podłogach w latach 80. 
oraz w Polsce w okresie PRL-u. I tak jak historia kołem się toczy, 
a moda sprzed lat powraca do łask, tak wzór terrazzo znów 

staje się wnętrzarskim hitem. Nic dziwnego, dobrze wykorzy-
stany jest prawdziwą dekoracją. Rosnąca popularność tego 
materiału wynika nie tylko z mody na industrialne wnętrza, ale 
również z dużej różnorodności wzornictwa i kolorystyki – na 
finalny wygląd terrazzo wpływa m.in. wielkość i jakość kruszy-
wa, kolor cementu zastosowanego w produkcji oraz ewentual-
ne dodanie barwnych pigmentów. Nie bez znaczenia pozostaje 
także jego duża odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz 
podatność na szlifowanie i polerowanie.

PERFECT MINIMALISM  
Dozownik | Soap dispenser #1549

PE
RF

EC
T 

M
IN

IM
AL

IS
M

 
Po

je
m

ni
k 

ko
sm

et
yc

zn
y 

| C
ot

to
n 

ja
r #

15
57



q-bath.comq-bath.com

16  |  I N S P I R A C J E I N S P I R A T I O N  |  17 

FASHION INTERIOR

ANETA SZPOTON 
ARCHITEKT WNĘTRZ, 

WŁAŚCICIELKA 53STUDIO
INTERIOR ARCHITECT,

THE OWNER OF 53STUDIO

JAK W CZASACH, GDY TRENDY, MODA I TECHNOLOGIE ZMIE-
NIAJĄ SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA, ZACHOWAĆ UMIAR 
I DYSTANS ORAZ CIESZYĆ SIĘ SWOJĄ PRZESTRZENIĄ? ZAPY-
TALIŚMY KILKA SPECJALISTEK Z BRANŻY WNĘTRZARSKIEJ 
I MODOWEJ, NA CO W ARANŻACJI ZWRACAJĄ NAJWIĘKSZĄ 
UWAGĘ I CO STANOWI SZCZEGÓLNĄ WARTOŚĆ DODANĄ.

HOW TO KEEP MODERATION AND DISTANCE AS WELL AS ENJOY 
YOUR SPACE IN THE TIMES WHEN TRENDS, FASHION AND TECH-
NOLOGY ARE CHANGING AT THE SPEED OF LIGHT? WE ASKED 
SEVERAL SPECIALISTS IN THE INTERIOR DESIGN AND FASHION 
INDUSTRY WHAT THEY PAY ATTENTION TO IN THEIR DESIGNS 
AND WHAT CONSTITUTES A SIGNIFICANT ADDED VALUE.

@kellybehunstudio

@alyssakapitointeriors

@ryankorban

DBAŁOŚĆ O DETALE
Trendy wnętrzarskie, jak w modzie – ulegają zmianie. Nie oznacza to jednak,  
że regularnie jesteśmy skazani na remonty, aby za nimi nadążać. Najczęściej to 
drobne zmiany decydują o ostatecznym klimacie wnętrza. W łazienkach wyjąt-
kowo liczy się praktyczność, wygoda i przemyślana aranżacja, ze względu na to, 
że ta przestrzeń narażona jest na różne czynniki, jak wilgoć, zmiany temperatur, 
ograniczony dostęp do naturalnego światła czy powietrza. Wykorzystane ele-
menty powinny mieć prostą formę i być wykonane z wysokiej jakości materia-
łów odpornych na uszkodzenia, aby mogły długo spełniać swoją funkcję i kom-
ponować się z konkretną estetyką, którą właściciel pragnie utrzymać w łazience.  
#modernbathroom
#qbathpremiumdecor

Internet to współczesna 
kopalnia pomysłów! Pole-
camy Wam kilka inspirują-
cych kont na Instagramie, 
a także zapraszamy do 
śledzenia naszego profilu: 
@q-bath.

The Internet is a contem-
porary mine of ideas! We 
would like to recommend 
you some inspiring Insta-
gram profiles, and we invite 
you to follow our profile: 
@q-bath.

ATTENTION TO DETAIL
Interior trends are changing, as it happens in fashion. It doesn’t mean, 
however, that we are doomed to continuous refurbishments if we wish 
to follow them. Most often, it is minor changes that determine the final climate of 
the interior. In bathrooms, practicality, convenience and thoughtful arrangement are 
extremely important due to the fact that the space is exposed to various factors, such 
as humidity, temperature changes, limited access to natural light or air. The elements 
applied should have a simple form and be made of high quality damage-resistant 
materials so that they can fulfil their function for a long time and blend in with the 
specific aesthetics that the owner wishes to maintain in the bathroom.fo
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PURE NATURAL 
Pojemnik kosmetyczny | 
Cotton jar #1547
Kubek | Tumbler #1545
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ŻANETA BUDOWSKA 
ARCHITEKT I DEKORATOR WNĘTRZ  
W GALERII WNĘTRZ MERA
INTERIOR ARCHITECT AND DECORATOR  
IN MERA INTERIOR GALLERY

OPTYMALIZACJA
Projektując przestrzenie łazienkowe, od wielu lat obserwuję, jak zamieniają się trendy i je-
stem na bieżąco z nowinkami, jakie fundują nam producenci czy dostawcy materiałów oraz 
wyposażenia. Pracując dla wielu klientów, muszę pamiętać, że ich potrzeby, gust i możliwo-
ści finansowe są bardzo zróżnicowane, dlatego najczęściej sprawdzają się dobre jakościowo 
produkty w klasycznych formach, które zagrają w najbardziej wyszukanej aranżacji i będą 
służyć właścicielom przez wiele lat. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się betonowe 
struktury, płytki wielkoformatowe i nieoczywiste akcenty dekoracyjne, jak mech architekto-
niczny, mozaiki lub obrazy. Można także zaobserwować wśród klientów zderzenie kilku ten-
dencji: minimalizmu, retro i poparto-
wych klimatów.
#bathroomdesign
#qbathpremiumdecor

OPTIMIZATION
For many years I have been ob-
serving, when designing bathroom 
spaces, how trends are changing. 
I am up to date with all the innova-
tions that producers or suppliers 
of materials and equipment have 
for us. Working for numer-
ous customers, I have to 
remember that their needs, 
tastes and financial possi-
bilities are very diverse, and 
that the ones that work best 
are good quality products in 
classic forms, which will fit 
in the most sophisticated 
arrangement and serve their 
owners for several years to 
come. Currently, concrete 
structures, large-format tiles 
and unobvious decorative 
accents like architectural 
moss, mosaics or paint-
ings are very popular. Also, 
the clash of several trends, 
like minimalism, retro and 
pop-art climates, can be ob-
served among the clients.

KATARZYNA OLECH OZIEMBAŁA 
STYLISTKA SESJI ZDJĘCIOWYCH 

@MOKO_FASHIONSTYLIST
PHOTO SESSION STYLIST 

@MOKO_FASHIONISTYLIST 

CZARNO NA BIAŁYM
W dobie wzmożonej świadomości i dbałości o środowisko zdecydowanie 
stawiam na naturalne surowce. Moim zdaniem to najlepsze rozwiązania 
dla życia codziennego. Produkty wykonane z pięknego kamienia czy stali 
będą odporne na zużycie, posłużą właścicielom i dodatkowo nie staną 
się zbędnym śmieciem po dekadach eksploatacji. Dla niezdecydowa-

nych podpowiadam nieśmiertel-
ny trend: połączenie bieli i czerni. 
Wierzcie mi – to nigdy nie będzie 
passé.
#blackwhiteinterior
#qbathpremiumdecor

BLACK ON WHITE
In the era of increased 
awareness and care for 
the environment, I defi-
nitely choose natural re-
sources. In my opinion, 
they provide best solutions 
for everyday life. Products 
made of beautiful stone 
or steel will be resistant to 
wear and useful for their 
owners for many years; 

additionally, they will not be-
come unnecessary junk after 
decades of exploitation. For 
the undecided, I suggest the 
immortal trend: a combination 
of white and black – trust me,  
it will never be passé.
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PURE NATURAL 
Dozownik | Soap dispenser #1534

PURE NATURAL 
Pojemnik kosmetyczny |  

Cotton jar #1537
Mydelniczka | Soap dish #1536

SHINE & MATT 
Stojak łazienkowy | Toilet stand #1574

PURE NATURAL 
Dozownik | Soap dispenser #1524

PURE NATURAL 
Pojemnik kosmetyczny | 
Cotton jar #1527
Kubek | Tumbler #1525
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INSPIRACJE NATURĄ – POZNAJCIE NASZE LINIE

Nasza premierowa kolekcja akcesoriów łazienkowych to subtelna elegancja 
kształtów i trwałość najwyższej jakości materiałów, które doskonale sprawdzą 
się w każdej stylistyce. Z inspiracji naturalnym pięknem powstała linia Pure  
Natural – kwintesencja wysmakowanych detali i włoskiego szyku. Dla serii Shine 
& Matt odniesieniem jest chińska filozofia Yin i Yang, w której przeciwieństwa 
tworzą harmonijne połączenie. Idea zestawienia nowoczesnych rozwiązań i na-
turalnych materiałów zaowocowała powstaniem produktów Perfect Minimalism. 
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań zachęciło nas do wykorzystania surow-
ców dotychczas sporadycznie kojarzonych z akcesoriami łazienkowymi i tak po-
wstała linia Modern Look. Zresztą sami oceńcie...

INSPIRATION WITH NATURE – KNOW OUR LINES

Our premiere collection of bathroom accessories depicts a subtle elegance of shapes 
and durability of the highest quality materials, which are perfect for any style. Inspira-
tion with natural beauty led to the creation of the Pure Natural line – the quintessence 
of tasteful details and Italian style. The Shine & Matt series is referenced to the Chi-
nese philosophy of Yin and Yang, where the opposites create harmonious combina-
tion. The idea of a combining modern solutions and natural materials has resulted in 
the creation of Perfect Minimalism products. The search for innovative solutions has 
encouraged us to use raw materials which so far have been associated with bathroom 
accessories. This is how the Modern Look line came into being. Anyway, see it for 
yourself...

PURE NATURAL » trawertyn / travertine » #1544 » #1546 » #1547



Włoski design, podobnie jak kuchnia, 
opiera się na prostych, ale doskonałej 
jakości składnikach. Pozostając pod 
wpływem Włoch, stworzyliśmy linię Pure 
Natural, zdominowaną przez naturalne 
surowce. Jeden z nich, sprowadzany 
dla nas z okolic włoskiego miasta Car-
rara marmur, utożsamiany do niedawna 
z luksusem, dziś wychodzi poza swój 
tradycyjny kontekst i świetnie współgra 
z modernistycznymi wnętrzami.

Italian design, just like Italian cuisine, is 
based on simple but excellent quality in-
gredients. Under the influence of Italy, we 
created the Pure Natural line, dominated 
by natural resources. One of them, marble 
imported for us from the area of the Italian 
city of Carrara, until quite recently associ-
ated with luxury, today goes beyond its tra-
ditional context and perfectly harmonizes 
with modernist interiors.

PURE NATURAL » marmur / marble » #1543
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„W PROJEKTOWANIU LICZĄ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM EMOCJE 

I UCZUCIA, A NIE SAMA TECHNOLOGIA”

’DESIGN IS PRIMARILY ABOUT EMOTIONS AND FEELINGS, 

NOT THE TECHNOLOGY ITSELF’ 

Jaume Cassanyer Tosques 
architekt, product manager, ambasador organizacji Design for All Europe

architect, product manager, ambassador of the Design for All Europe organisation 

PURE NATURAL » trawertyn / travertine » #1547; szkło + trawertyn / glass + travertine » #1545



PERFECT MINIMALISM » terrazzo / terrazzo » #1557

„DETALE TO NIE DETALE,  
ONE TWORZĄ PRODUKT”

’DETAILS ARE NOT THE DETAILS,  
THEY MAKE THE DESIGN’ 

Charles Eames 
amerykański plastyk, architekt, projektant

American artist, architect, designer

PURE NATURAL » szkło + marmur / glass + marble » #1535; marmur / marble » #1537



„TO NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NAS 

JAKO UŻYTKOWNIKÓW, ALE I NAS JAKO 

PRODUCENTÓW, ABY WYBIERAĆ DOBRZE 

ZAPROJEKTOWANE PROJEKTY I ZMIENIAĆ  

W TEN SPOSÓB ŚWIAT NA LEPSZE”

’IT IS OUR RESPONSIBILITY, OF US AS USERS 

BUT ALSO AS MANUFACTURERS, TO SELECT 

WELL DESIGNED PROJECTS AND THUS CHANGE 

THE WORLD FOR THE BETTER’ 

 Pete Kercher
założyciel Europejskiego Instytutu Projektowania  

i Niepełnosprawności, ambasador organizacji  
Design for All Europe

founder of the European Institute of Design and Disability, 
ambassador of the Design for All Europe organisation

PURE NATURAL » marmur / marble » #1534 » #1536 » #1537
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Architektura to sztuka kompromisów, łączenie 
piękna z funkcjonalnością. Stalowe konstrukcje 
drapaczy chmur obok kamiennych brył moder-
nistycznych budynków, odzwierciadlają klimat 
współczesnych miast. Idąc tym tropem, zestawi-
liśmy ze sobą elementy stali i terrazzo, powsta-
łego z kruszonego kamienia. W efekcie powstała 
linia Perfect Minimalism, ujmująca kontrastem 
zastosowanych materiałów.

Architecture is the art of compromise, combining 
beauty with functionality. Steel structures of sky-
scrapers next to modernist buildings made of stone 
reflect the climate of modern cities. Following this 
lead, we have combined the elements of steel and 
terrazzo, which is made of crushed stone. The result 
is the Perfect Minimalism line, captivating with the 
contrasting materials.



„DESIGN TO NIE TYLKO TO, JAK COŚ WYGLĄDA I JAK SIĘ TO ODBIERA.  
TO TEŻ TO, JAK COŚ DZIAŁA”

’DESIGN IS NOT JUST WHAT IT LOOKS LIKE AND FEELS LIKE. DESIGN IS HOW  
IT WORKS’ 

Steve Jobs
Amerykański wynalazca i biznesmen, współzałożyciel Apple Inc.

American inventor and businessman, co-founder of Apple Inc. 

PURE NATURAL » marmur / marble » #1519 » #1521 » #1522
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„KAŻDE POMIESZCZENIE POTRZEBUJE CZARNEGO AKCENTU,  
TAK SAMO JAK POTRZEBUJE CO NAJMNIEJ JEDNEGO ANTYKU”

’EVERY ROOM NEEDS A TOUCH OF BLACK, JUST AS IT NEEDS 
AT LEAST ONE ANTIQUE PLACE’ 

Jan Showers
Amerykański projektant wnętrz 

American interior designer
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PURE NATURAL » szkło + marmur / glass + marble » #1525; marmur / marble » #1527



Czarne, magmowe plaże, białe noce i krystaliczne strumienie wodospadów Islandii 
rozbudziły naszą wyobraźnię, stając się impulsem do zaprojektowania eleganckich 
i nowoczesnych akcesoriów w linii Shine & Matt, wykonanych m.in. ze stali chromo-
wanej o wysokim połysku lub zmatowionej czarną farbą. 

Black, magmatic beaches, white nights and crystal streams of Iceland’s waterfalls have 
awakened our imagination, providing the impulse for designing elegant and modern 
accessories included in the Shine & Matt line, made of chrome-plated steel, with high- 
-gloss finish or matted with black paint.
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Mając na uwadze możliwości współczesnej tech-
nologii, stworzyliśmy linię Modern Look opartą 
na elementach ze skóry ekologicznej, żywicy syn-
tetycznej oraz akrylu. Doceniamy ich uniwersal-
ność oraz plastyczność, która umożliwia nadanie 
im rozmaitych, praktycznych kształtów. 

Bearing in mind the possibilities of modern techno-
logy, we have created the Modern Look line based 
on items made of ecological leather, synthetic resin 
and acrylic. We appreciate their versatility and pla-
sticity thanks to which they can be given various 
practical shapes.
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MODERN LOOK » akryl / acrylic » #1564
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„ELEGANCKA FORMA, PODSTAWOWE BARWY I DO-

PRACOWANE DETALE - JESTEM NA TAK, JEŻELI CHO-

DZI O BOGATĄ OFERTĘ MARKI Q-BATH. PRACA PRZY 

OKAZJI SESJI WIZERUNKOWEJ BYŁA PRAWDZIWĄ 

PRZYJEMNOŚCIĄ, A PRODUKTY DOSKONALE WY-

GLĄDAŁY W PRZERÓŻNYCH ARANŻACJACH, WIĘC 

DLACZEGO NIE MIAŁYBY SIĘ SPRAWDZIĆ W DOMO-

WYM ZACISZU?”

’ELEGANT FORM, BASIC COLORS AND REFINED DETAILS - 

I AM POSITIVE ABOUT THE RICH OFFER OF THE Q-BATH 

BRAND. 
WORKING 

ON THE OCCASION 

OF THE IMAGE SES-

SION WAS A TRUE 

PLEASURE, 
AND 

THE PRODUCTS LO-

OKED AMAZING IN 

VARIOUS 
ARRAN-

GEMENTS, SO WHY 

WOULDN’T 
THEY 

WORK 
WELL 

AT 

HOME?’

POZNAJCIE PIERWSZYCH 
FANÓW MARKI Q-BATH 
I ICH OPINIE NA TEMAT NASZEJ OFERTY.

MEET FIRST FANS OF THE Q-BATH 
BRAND AND THEIR OPINIONS 
ABOUT OUR OFFER.

RAFAŁ ZGUD

Kamera & montaż (zawodowo filmuje 

i montuje, a w czasie wolnym zdecydo-

wanie stawia na aktywność).

Camera & editing (deals with filming and ed-

iting at work, definitely opts for activity in his 

free time).

KASIA WALUS

Redaktor (wcześniej związana z portala-

mi pomyslnadom.pl i pomyslnawnetrze.pl 

zwraca szczególną uwagę na architek-

turę i wykonanie. Bacznie śledzi nowinki 

projektowe i szuka oryginalnych pomy-

słów na swoją prywatną przestrzeń).

Editor (previously associated with the 

websites of pomyslnadom.pl and pomysl-

nawnetrze.pl, she pays special attention to 

architecture and performance. She closely 

follows design innovations and looks for 

original ideas for a private space).
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„P
RZYZNAJĘ, Ż

E PRODUKTY Z KAŻDEJ LIN
II A

KCE-

SORIÓ
W Q-B

ATH W
YPADAŁY

 DOBRZE W
 KAMERZE, 

ALE M
OIM

 FA
WORYTEM JEST S

ERIA O
 S

TRUKTU-

RZE BETONU Z GRUPY PURE N
ATURAL. U

DAŁO
 SIĘ 

W NICH POŁĄ
CZYĆ NOWOCZESNOŚĆ, UNIW

ER-

SALNOŚĆ I JEDNOCZEŚNIE UNIKATOWOŚĆ. NA-

PRAWDĘ POLECAM!”.

’I M
UST ADMIT THAT PRODUCTS FROM EACH LIN

E OF 

Q-BATH A
CCESSORIES P

ERFORMED W
ELL IN

 F
RONT 

OF A CAMERA, H
OWEVER, M

Y FAVORITE IS
 THE CON-

CRETE TEXTURE SERIES OF THE PURE NATURAL 

GROUP. 
THEY SUCCESSFULLY

 C
OMBIN

E M
ODERNITY, 

VERSATILITY A
ND U

NIQUENESS AT THE SAME TIM
E. 

I F
ULLY

 RECOMMEND IT
!’.

„P
REMIEROWA OFERTA

 

Q-B
ATH JEST NIE

ZA-

PRZECZALNIE S
PEŁN

IE- 

NIEM RÓŻNYCH OCZE-

KIW
AŃ KLIENTÓW NA 

RYNKU 
WYPOSAŻENIA 

W
NĘTRZ. 

PRACUJĄC 

W TEJ B
RANŻY P

RZEZ W
IELE LAT, 

ZAUWAŻYŁA
M, Ż

E JAKO U
ŻYTKOW-

NICY, 
MIM

O W
SZYSTKO, C

ENIM
Y U

NIW
ERSALNOŚĆ I J

AKOŚĆ P
RODUK-

TÓW W
 N

ASZYM D
OMU. C

ORAZ C
ZĘŚCIEJ ZWRACAMY TEŻ U

WAGĘ N
A 

NATURALNE M
ATERIAŁY

, A
 M

IN
IM

ALIZM W
 TYM W

YPADKU ZAWSZE BĘ-

DZIE TRENDY”.

’THE P
REMIERE C

OLLECTION O
F Q

-BATH U
NDENIABLY

 M
EETS D

IFFERENT 

EXPECTATIONS O
F C

USTOMERS O
N THE IN

TERIOR D
ESIGN M

ARKET. 
WOR-

KIN
G IN

 T
HIS IN

DUSTRY F
OR M

ANY Y
EARS, I 

NOTICED T
HAT A

S U
SERS, 

WE STILL A
PPRECIATE THE V

ERSATILITY A
ND Q

UALITY O
F P

RODUCTS 

IN
 O

UR H
OME. M

OREOVER, W
E IN

CREASIN
GLY

 O
FTEN P

AY A
TTEN-

TION TO NATURAL M
ATERIALS AND M

IN
IM

ALISM W
ILL ALW

AYS BE 

TRENDY IN
 THIS REGARD’.

ŁU
KASZ KITLIŃ

SKI

Fotograf (w
łaśc

icie
l S

tudia Polaroid z w
yją

t-

ko
wym

 pocz
ucie

m humoru, k
tóry 

z w
ielk

ą 

pasją
 i z

aangażo
waniem

 podch
odzi d

o pra-

cy,
 w

 kt
órej

 prze
z w

ięk
sz

ość
 cz

asu
 uwiec

z-

nia na zd
jęc

iach
 oryg

inalne w
nętr

za
).

Photographer 
(owner 

of th
e P

olaroid Studio 

with
 an ex

ce
ptio

nal s
en

se
 of h

umour w
ho 

with
 grea

t p
ass

ion and co
mmitm

en
t a

ppro-

ach
es

 his 
work,

 in
 w

hich
 he s

pen
ds m

ost 
of 

his t
im

e o
n ca

pturin
g orig

inal in
ter

iors 
in th

e 

photos).

GABA KLIŚ

Projek
tantka

 w
nętr

z (
rea

lizu
je 

się
 kr

e-

atyw
nie 

w w
iel

u branża
ch

, a
le 

to aran-

ża
cja

 w
nętr

z s
kra

dła je
j s

erc
e).

Inter
ior d

es
igner 

(has b
ee

n im
plem

en
-

tin
g her 

cre
ativ

e c
once

pts 
in m

any i
n-

dustr
ies

, b
ut it

 w
as i

nter
ior d

es
ign th

at 

sto
le 

her 
hea

rt)
.

„MIAŁAM OKAZJĘ BARDZO DOKŁADNIE PRZYJRZEĆ 

SIĘ WSZYSTKIM AKCESORIOM Q-BATH I PRZETE-

STOWAĆ JE W SKRAJNIE ODMIENNYCH ARANŻA-

CJACH. EGZAMIN PRZESZŁY WZOROWO, A CO NAJ-

WAŻNIEJSZE, 
W 

WIĘKSZOŚCI 
UJĘĆ 

DODAWAŁY 

UROKU PRZESTRZENI, W KTÓREJ JE PRZYGOTOWA-

ŁAM. ICH JAKOŚĆ JEST DLA MNIE OCZYWISTA, A FAKT,  

ŻE DOSKONALE WKOMPONOWUJĄ SIĘ W POMIESZ-

CZENIA ŁAZIENEK, TO PODSTAWOWY ARGUMENT DLA 

ICH WYBORU”.

’I HAD AN OPPORTUNITY TO LOOK CLOSELY AT ALL 

Q-BATH ACCESSORIES AND TEST THEM IN COM-

PLETELY OPPOSING ARRANGEMENTS. THEY 

PASSED THE TEST WITH FULL SUCCESS, 

AND MOST IMPORTANTLY, IN MOST 

SHOTS ADDED GLAMOUR TO THE 

SPACES PRESENTED. THEIR QUALI-

TY IS OBVIOUS TO ME, AND THE 

FACT THAT THEY PERFECTLY 

MATCH BATHROOM INTE-

RIORS IS A PRIMARY AR-

GUMENT FOR THEIR 

SELECTION’.
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BACKSTAGE

Nasza wizerunkowa sesja, która odbyła się we wnętrzach nowo otwartej nowoczesnej galerii 
wnętrz „Mera” w Bielsku-Białej, to kolejna współpraca gościa tego wydania, stylistki Gaby Kliś 
i fotografa Łukasza Kitlińskiego. Duet poznał się kilka lat temu na planie programu telewizyj-
nego i od tego czasu zrealizował wiele wspólnych projektów. Dla potwierdzenia fachu warto 
wspomnieć, że ich zdjęcie z okładki magazynu „Czas na Wnętrze” zostało uznane za najlep-
szą fotografię wnętrzarską 2018 roku. W naszej sesji zdjęciowej wykorzystali produkty z linii 
Pure Natural, Perfect Minimalism, Modern Look oraz Shine & Matt. Wyjątkowo i nowocześnie, 
w barwach inspirowanych naturą i kontrastowych połączeniach – o taki efekt nam chodziło!

Dziękujemy Galerii Wnętrz Mera w Bielsku-Bia-
łej za możliwość realizacji sesji zdjęciowej, 
a Wam gorąco polecamy ten adres – tam na 
pewno znajdziecie to, czego szukacie do Wa-
szego zacisza.

Wyczerpujące informacje na temat naszych produktów, parametry techniczne czy dane kontak-
towe – te i inne informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej q-bath.com. Dla wszyst-
kich fanów ekspresowych zakupów przygotowaliśmy łatwy w obsłudze sklep internetowy 
z przejrzystym regulaminem i gwarancją szybkiej dostawy. O naszych nowościach, projektach, 
promocjach i kanałach dystrybucji sukcesywnie informujemy na naszym fanpage’u, a bogactwo 
inspiracji i aranżacji kolekcjonujemy na koncie instagramowym. Dołączcie do naszej społeczno-
ści i śledźcie nasze działania.

Mając na uwadze satysfakcję klientów, zaprasza-
my Was do kontaktu. Podzielcie się spostrzeże-
niami na temat oferty – co Wam się najbardziej 
podoba, a czego brakuje w propozycji Q-BATH. 
Czekamy na Wasz głos – piszcie w wiadomo-
ści prywatnej na Facebooku lub na adres e-mail:   
office@q-bath.com.

With a view to the satisfaction of custom-
ers, we invite you to contact us. Share your 
insights on the offer – what you like most 
and what is missing in the Q-BATH’s offer. 
We are waiting for your vote – write a private 
message on Facebook or send an e-mail to:  
office@q-bath.com.
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Our image session, which took 
place in the newly opened, mod-
ern interior design gallery ’Mera’ 
in Bielsko-Biała, is another exam-
ple of cooperation of our guest, 
stylist Gaba Kliś, and photogra-
pher Łukasz Kitliński. The duo 
met a few years ago on a TV 
show and have since then car-
ried out many joint projects. To 
confirm their professionalism, 
it is worth mentioning that their 
photo from the cover of the ’Czas 
na Wnętrze’ magazine was rec-
ognised as the best interior de-
sign photography of 2018. In our 
photo shoot, they used products 
from the Pure Natural, Perfect 
Minimalism, Modern Look and 
Shine & Matt lines. Unique and 
modern, in colours inspired by 
nature and in contrasting com-
binations – that is the result we 
were hoping for! 

We would like to thank the Mera 
Interior Gallery in Bielsko-Biała 
for the possibility of a photo 
shoot, and we highly recom-
mend this place – there you will 
surely find what you are looking 
for in the privacy of your home.

Detailed information about our 
products, technical parameters and 
contact details – these and other 
information can be found on our 
website q-bath.com. For all fans of 
express shopping we have prepared 
an easy-to-use online store with 
clear regulations and a guarantee 
of fast delivery. Regularly updated 
information on our news, projects, 
promotions and distribution chan-
nels can be found on our fanpage, 
while the wealth of inspiration and 
arrangements is depicted in out Ins-
tagram account. Join our communi-
ty and follow our activities.

ONLINE

KONTAKT
CONTACT
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01 pure natural

KUBEK
TUMBLER

#1520
 
szkło + marmur 
glass + marble 

200 ml

8,5 x 8,5 x 12 cm

SZCZOTKA 
TOALETOWA
TOILET BRUSH

#1523
 
marmur
marble

10,5 x 10,5 x 34,5 cm

MYDELNICZKA
SOAP DISH

#1521
 
marmur
marble

13,2 x 9 x 2,1 cm

DOZOWNIK
SOAP DISPENSER

#1519
 
marmur
marble

150 ml

6,6 x 6,6 x 18,5 cm

POJEMNIK 
KOSMETYCZNY
COTTON JAR

#1522
 
marmur
marble

10 x 10 x 12,5 cm
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01pure natural

DOZOWNIK
SOAP DISPENSER

#1524 

marmur
marble

150 ml

8 x 8 x 15,5 cm

KUBEK
TUMBLER

#1525
 

szkło + marmur 
glass + marble

 
200 ml

8,5 x 8,5 x 12 cm

SZCZOTKA 
TOALETOWA
TOILET BRUSH

#1528
 

marmur
marble

10,2 x 10,2 x 35 cm

MYDELNICZKA
SOAP DISH

#1526
 

marmur
marble

11 x 11 x 2,5 cm

POJEMNIK 
KOSMETYCZNY

COTTON JAR

#1527
 

marmur
marble

9,6 x 9,6 x 9,5 cm
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01 pure natural

KUBEK
TUMBLER

#1530
 
szkło + marmur 
glass + marble 

200 ml

8,5 x 8,5 x 12,5 cm

SZCZOTKA 
TOALETOWA
TOILET BRUSH

#1533
 
marmur
marble

10,3 x 10,3 x 34 cm

MYDELNICZKA
SOAP DISH

#1531
 
marmur
marble

11,2 x 11,2 x 2,5 cm

DOZOWNIK
SOAP DISPENSER

#1529
 
marmur
marble

150 ml

7,2 x 7,2 x 18 cm

POJEMNIK 
KOSMETYCZNY
COTTON JAR

#1532
 
marmur
marble

10,3 x 10,3 x 9,7 cm fo
t. 
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01pure natural

DOZOWNIK
SOAP DISPENSER

#1534 

marmur
marble

150 ml

9 x 6 x 16 cm

KUBEK
TUMBLER

#1535
 

szkło + marmur 
glass + marble 

200 ml

8,4 x 8,4 x 12 cm

SZCZOTKA 
TOALETOWA
TOILET BRUSH

#1538
 

marmur
marble

10,2 x 10,2 x 34 cm

MYDELNICZKA
SOAP DISH

#1536
 

marmur
marble

13 x 9 x 2,2 cm

POJEMNIK 
KOSMETYCZNY

COTTON JAR

#1537
 

marmur
marble

10 x 10 x 12,5 cm
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01 pure natural

KUBEK
TUMBLER

#1540
 
szkło + marmur 
glass + marble 

200 ml

8,5 x 8,5 x 12 cm

SZCZOTKA 
TOALETOWA
TOILET BRUSH

#1543
 
marmur
marble

10,2 x 10,2 x 34 cm

MYDELNICZKA
SOAP DISH

#1541
 
marmur
marble

11,2 x 11,2 x 2,5 cm

DOZOWNIK
SOAP DISPENSER

#1539
 
marmur
marble

150 ml

7,2 x 7,2 x 18 cm

POJEMNIK 
KOSMETYCZNY
COTTON JAR

#1542
 
marmur
marble

10,3 x 10,3 x 9,7 cm fo
t. 
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01pure natural

DOZOWNIK
SOAP DISPENSER

#1544 

trawertyn
travertine

150 ml

7,2 x 7,2 x 18 cm

KUBEK
TUMBLER

#1545
 

szkło + trawertyn 
glass + travertine 

200 ml

8,3 x 8,3 x 12 cm

SZCZOTKA 
TOALETOWA
TOILET BRUSH

#1548
 

trawertyn
travertine

10,3 x 10,3 x 34,5 cm

MYDELNICZKA
SOAP DISH

#1546
 

trawertyn
travertine

11,2 x 11,2 x 2,5 cm

POJEMNIK 
KOSMETYCZNY

COTTON JAR

#1547
 

trawertyn
travertine

10,2 x 10,2 x 9,5 cm
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KUBEK
TUMBLER

#1550
 
terrazzo

250 ml

7,5 x 7,5 x 12,3 cm

SZCZOTKA 
TOALETOWA
TOILET BRUSH

#1553
 
terrazzo

11,2 x 11,2 x 40 cm

MYDELNICZKA
SOAP DISH

#1551
 
terrazzo

11,8 x 11,8 x 3 cm

DOZOWNIK
SOAP DISPENSER

#1549
 
terrazzo

200 ml

7,3 x 7,3 x 17,5 cm

POJEMNIK 
KOSMETYCZNY
COTTON JAR

#1552
 
terrazzo

10,5 x 10,5 x 9 cm fo
t. 
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02perfect minimalism02 perfect minimalism

DOZOWNIK
SOAP DISPENSER

#1554 

terrazzo

200 ml

7,3 x 7,3 x 17,5 cm

KUBEK
TUMBLER

#1555
 

terrazzo

250 ml

7,5 x 7,5 x 12,3 cm

SZCZOTKA 
TOALETOWA
TOILET BRUSH

#1558
 

terrazzo

11,2 x 11,2 x 40 cm

MYDELNICZKA
SOAP DISH

#1556
 

terrazzo

11,8 x 11,8 x 3 cm

POJEMNIK 
KOSMETYCZNY

COTTON JAR

#1557
 

terrazzo

10,5 x 10,5 x 9 cm
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WIESZAK ŁAZIENKOWY
TOWEL STAND

#1565
 
stal chromowana + terrazzo
chromed steel + terrazzo

WIESZAK ŁAZIENKOWY
TOWEL STAND

#1567
 
stal chromowana + terrazzo
chromed steel + terrazzo

STOJAK ŁAZIENKOWY
TOILET STAND

#1566
 
stal chromowana + terrazzo
chromed steel + terrazzo

STOJAK ŁAZIENKOWY
TOILET STAND

#1568

stal chromowana + terrazzo
chromed steel + terrazzo

02 perfect minimalism
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03Modern look

WIESZAK ŁAZIENKOWY
TOWEL STAND

#1559
 
stal chromowana + żywica syntetyczna
chromed steel + polyresin

STOJAK ŁAZIENKOWY
TOILET STAND

#1560 

stal chromowana + żywica syntetyczna
chromed steel + polyresin
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03 Modern look

WIESZAK ŁAZIENKOWY
TOWEL STAND

#1561
 
stal chromowana + ekoskóra 
chromed steel + eco leather

STOJAK ŁAZIENKOWY
TOILET STAND

#1562 

stal nierdzewna + stal chromowana + ekoskóra
stainless steel + chromed steel + eco leather

03Modern look

STOJAK NA PAPIER TOALETOWY
TOILET PAPER HOLDER

#1563
 
stal nierdzewna + stal chromowana + ekoskóra
stainless steel + chromed steel + eco leather

TABORET AKRYLOWY
ACRYLIC STOOL

#1564 

akryl
acrylic
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04 Shine & Matt

WIESZAK ŁAZIENKOWY
TOWEL STAND

#1569
 
stal chromowana
chromed steel 

STOJAK ŁAZIENKOWY
TOILET STAND

#1570 

stal nierdzewna + stal chromowana 
stainless steel + chromed steel 

04Shine & Matt

STOJAK ŁAZIENKOWY
TOILET STAND

#1571
 
stal nierdzewna + stal malowana proszkowo
stainless steel + painted steel

STOJAK ŁAZIENKOWY
TOILET STAND

#1572
 
stal nierdzewna + stal malowana proszkowo
stainless steel + painted steel
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WIESZAK ŁAZIENKOWY
TOWEL STAND

#1573
 
stal malowana proszkowo / czarny mat
painted steel / black matt

STOJAK ŁAZIENKOWY
TOILET STAND

#1574 

stal malowana proszkowo / czarny mat
painted steel / black matt

Wszystkich Partnerów Handlo-
wych zainteresowanych współ-
pracą z naszą marką zapraszamy 
na stronę: q-bath.com do zakładki 
B2B, w której znajdują się kom-
pleksowe informacje na temat 
warunków biznesowych i wsparcia 
gwarantowanego kontrahentom.

Zapraszamy do współpracy: 
office@q-bath.com

All the Trading Partners that are interested in cooperation with our 
brand are encouraged to check the B2B tab on our website: q-bath.com, 
which contains comprehensive information related to the business 
terms and conditions as well as support provided to our partners.

Cooperate with us: office@q-bath.com
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