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2Clean and effortless. Ketika simplisitas 
menjadi poros Anda dalam menentukan 
gaya hidup, kamar mandi dengan desain 

produk minimalis dan clean dapat menjadi pili-
han untuk washing area di dalam kamar mandi 
Anda. Axor Bouroullec mengeluar kan seri 
peralatan washing area yang terdiri dari wash 
basin, cermin dan stool yang didominasi oleh 
warna putih porselen yang cantik dan fung-
sional. Duo desainer Bouroullec mencipta kan 
kamar mandi yang unik, playful, dengan produk 
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
namun tetap mengandung unsur modern yang 
ringkas, bersih dan sophisticated.

4 Build the scenery. Dalam men-
ciptakan suasana kamar mandi 
yang lebih spacious dan stylish, 

gunakan cermin memanjang vertikal mau-
pun horison tal yang dapat dipasang atau 
diletak kan pada dinding, warna putih atau 
nude pada flooring serta warna yang lebih 
gelap untuk dinding. Anda dapat meletak-
kan elemen cahaya jika cahaya alami yang 
masuk ke dalam ruang sedikit. Floor lamp 
yang unik serta bath rug dan sedikit sentuh-
an pernak-pernik seni memberikan Anda 
nuansa mandi yang penuh inspirasi.

3 His and hers. Saat Anda dan pasangan berada di 
dalam satu hunian, kebutuhan akan water sink ter-
pisah membuat Anda memilih peralatan washing 

area yang tak hanya terlihat sama, namun memiliki sisi 
maskulin dan feminin sekaligus pada produknya. Dengan 
memisahkan water sink, tap water dan kabinet, kebutuhan 
yang berbeda dapat dialokasikan dengan lebih ringkas.
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5 Be laid back and fun. 
Kamar mandi tak hanya 
digunakan sebagai ruang 

relaksasi yang menyegarkan, na-
mun tempat dimana Anda dapat 
meletakkan perabot kesayangan 
dan favorit untuk membuatnya 
lebih berkarakter. Jangan ragu 
meletakkan stool, rak, potongan-
potongan foto polaroid, jam we-
k er dan lampu gantung yang eye 
catching di washing area Anda. 
Cersaie membuktikan sentuhan 
fun pada kamar mandi membuat 
Anda berpikir untuk bermain-
main sejenak dan bersantai.

6 Industrial minimalist. Kesan 
maskulin tercipta melalui rang-
kaian produk dan kabinet yang 

terbuat dari stone dan kayu. Warna abu-
abu tua yang menyatu dengan warna 
kayu yang gelap menjadikan washing 
area dari Neutra menampilkan sisi in-
dustrial yang minimalis dan bersahabat 
dengan ukuran dan skala dari ruang. 
Tampilkan sisi bathroom yang menge-
sankan dan fungsional melalui desain 
water sink dan kabinet yang clean.


