
Latvijas interjera un dizaina meistaru autorkolekcija



Lai veicinātu Latvijas interjera dizaineru sadarbību ar 
pasaules vadošajiem santehnikas un apdares materiālu 
ražotājiem un tirgotājiem, interjera un delikatešu 
centrs mc² 19 Latvijas interjeristus un dizainerus 
pulcināja līdzdalībai dizaina konkursā par labāko 
vannas istabas iekārtojuma autorekspozīciju. Smelties 
iedvesmu radošajam darbam dizaineri devās ceļojumā 
uz Itāliju un Vāciju, kur apmeklēja Teuco, Gardenia Or-
chidea, I Conci, Villeroy & Boch, Toto, Burgbad, Huppe, 
Dornbracht, Hansgrohe un citus apdares materiālu 
un santehnikas ražotājus. 12 konkursa darbus vērtēja 
starptautiska žūrija, trīs labāko vannas istabu auto-
riem balvā piešķirot braucienu uz Japānu. 
12 vannas istabu projekts ir viens no mc² soļiem ceļā uz 
ilgtermiņa mērķi – kļūt par vienu no labākajiem luksusa 
klases lietu tirgotājiem Eiropā. Kā uzņēmums mēs nekad 
nesam baidījušies raudzīties pāri Latvijas robežām un 
strādāt ar starptautisku vērienu. Jau pašlaik sadarbo-

jamies ar dizaineriem un klientiem Eiropā, jo Latvijā ir 
un būs salīdzinoši neliels luksusa preču tirgus. 
Esam jau guvuši neatsveramu pieredzi, veidojot Latvijā 
vadošo arhitektu radīto durvju autordizaina kolek-
ciju. Šīs zināšanas izmantojam tagad daudz plašākā un 
vērienīgākā projektā – 12 vannas istabu iekārtojuma 
autorekspozīcijās. Vannas istaba ir dārgākā un 
sarežģītākā mājokļa zona, kuru iekārtojot nākas 
patērēt ne mazums laika un naudas, tāpēc gribam 
šo procesu saviem klientiem padarīt patīkamāku un 
ērtāku. Apmeklējot 12 izcilas un vienlaikus atšķirīgas 
Latvijas dizaineru radītas vannas istabu ekspozīcijas, 
mūsu klienti varēs smelties iedvesmu sava mājokļa 
iekārtošanai. 

Boriss Gluhmans
Reaton prezidents



Vīrieša
komplekts

Vīrišķās pašapziņas virsotne. Šajā 
mūsdienīgajā un eleganti askētiskajā van-
nas istabā nav nekā lieka. Tās autoram ir 
izdevies panākt unikālu telpas plašuma 
efektu apvienojumā ar nevainojamu 
funkcionalitāti. Virsmu apdarē vērienīgi 
izmantotas gludas, glancētas virsmas 
lietišķi atturīgās krāsās – pelēks akmens, 
brūns koks, balta keramika un sudrabots 
metāls. Vīrieša komplekts ir vannas istaba 
nobriedušam vīrietim – perfekcionistam, 
kurš vienmēr iegūst, ko vēlas. 

Duralight® - novatorisks akrila 

bāzes kompozītmateriāls, kuru 

patentējis Teuco. Duralight® 

formula ir unikāla, tieši 

tāpat kā tehnoloģijas, kuras 

Teuco izmanto, lai to radītu. 

Ideāls materiāls kreatīvai 

pielietošanai, novatoriskiem 

dizainiem un darbiem, kas iztur 

laika pārbaudi gan privātā, gan 

komerciālā vidē, no viesnīcām 

līdz veikaliem, no jahtām līdz 

lidostām….

Teuco Outline  Carlo Colombo 

dizainētās kolekcijas gaismas un 

kustības saskaņa pilnībā maina 

vannas istabas stilu, piedāvājot 

pārsteidzoši jaunu dizainu. 

Asimetriskās līnijas lieliski 

parāda skaistumu materiāla 

neregularitātē un ļauj ieraudzīt 

dabisku plūstoša ūdens kustību.

Ražotājs:
TEUCO
Kolekcija:
OUTLINE

Pēteris Tulls 
interjera dizainers



Silent Room
Klusā istaba

Absolūta harmonija, dvēseles miers 
un bezgalīga mīlestība. Lakoniski (ar 
zināmu askēzi prātā) iekārtota vannas 
istaba, kas radīta sievietei un vīrietim. 
Tās dizaina ideju mākslinieces smēlušas 
Itālijas ceļojuma laikā, kas lika no 
jauna ieraudzīt un iemīlēt Santa Kata-
rina travertīnu. Šī akmeņa relaksējošais 
siltums caurstrāvo katru šīs telpas 
detaļu. Gaišie, maigi ziloņkaula ak-
mens toņi uzbur jutekliskas sajūtas, 
padarot vannas istabu piemērotu gan 
meditācijai vienatnē, gan arī romantiskas 
divvientulības baudīšanai.

Teuco Feel - nekļūdīga 

personalitāte. Mūsdienīgas 

skulptūras šarms, materiāla 

milzīgais potenciāls, 

savienojumā ar elegantu 

Giovanna Talocci dizainu rada 

sajūtu par dabisku akmeni.

Dornbracht Tara – dizaina

ikonas mūsdienīga 

interpretācija. Dizaina, 

arhitektūras, jaunu pārklājumu 

un krāsu evolūcija. Elegance, 

kur ar tīra dizaina valodu ir vēl 

vairāk  uzsvērts perfektums, 

ģeometrija un simetrija.

Ražotājs:
 TEUCO
Kolekcija:
FEEL

Agnes Rudzīte
interjera dizainere

Tatjana Vlasova
fotogrāfe



Haruki

Japāna Eiropas acīm. Šo atturīgi estētisko 
vannas istabas dizainu iedvesmojis pa-
saulslavenais japāņu rakstnieks Haru-
ki Murakami, kurš lielu dzīves daļu 
pavadījis ārpus Japānas un Rietumos iegu-
vis vēl lielāku popularitāti nekā savā 
dzimtenē. Viņa vārdā nosaukto vannas 
istabu raksturo mūsdienīgs stils, tumši 
un dziļi piesātināti krāsu toņi, kā arī 
netradicionāla melna parketa sienas ap-
dare.

Toto Neorest Series/LE 

materiālam Luminist piemīt 

unikālas īpašības, kas pārvērš 

jūs vannas istabu dziedējošas 

harmonijas un miera oāzē. 

Luminist – Toto izstrādāts 

ekskluzīvs epoksīda sveķu 

bāzes materiāls, kas ārēji 

atgādina matētu stiklu, tomēr 

ir nepārspējami drošs un 

termoizturīgs.

WASHLET tehnoloģija – Toto 
izstrādāta mazgāšanas sistēma 
caur speciāli izbīdāmu serdeni, 
kas ļauj sasniegt absolūti 
jaunu higiēnas un komforta 
līmeni. Silts ūdens tīra daudz 
efektīvāk nekā tualetes papīrs. 
Ūdens temperatūra un strūklas 
stiprums tiek regulētas ar 
pulti, bet pati serdene katru 
reizi pirms un pēc lietošanas 
tiek automātiski attīrīta.  Var dar-
boties energo taupības režīmā. 
Pasaulē visprogresīvākā Clean 
Technology koncepcija katru 
tualetes apmeklējumu padara 
pilnīgi citādu.

Ražotājs:
TOTO
Kolekcija:
NEOREST

Zane Tetere
Arhitekte, dizainere

Natālija Jansone
Modes Māksliniece



Akira

Atelpas brīdis pēc kaujas. Šī vīrišķīgi 
robustā, pat nedaudz spartiskā stilā 
veidotā vannas istaba sevī iemieso autora 
izpratni par dzīves patiesajām vērtībām – 
gara spēku un vienotību ar dabu. Istabas 
apdarē izmantotas matētas koka un dabīgā 
akmens virsmas tumšos toņos, ideāli 
papildinot vācu santehnikas ražotāja 
Dornbracht radītās kolekcijas Super-
nova ūdens maisītāju nevainojami tīrās 
metāliskās līnijas, bet plašās spoguļvirsmas 
veido patiesu harmoniju ar Jewelhex 
kolekcijas keramiku.

Toto JEWELHEX kolekcija 

iedvesmu smēlusies paša 

dižciltīgākā dārgakmeņa – 

briljanta skaistumā. Par 

mūsdienīgu pārticību vannas 

istabā liecina kolekcijas elemen-

tu  līdzība ar kristāla šķautnes 

formām un precīzais dizains

Dornbracht SUPERNOVA – 

augsta skulpturāla līmeņa 

jaucējkrāns. Supernova – tā 

ir jaunas zvaigznes dzimšana 

spoži uzliesmojot. Tieši šo 

gaismu atstaro Supernova 

šķautnes un daudzstūrainā virs-

ma. Sieger Design dizainētais 

jaucējkrāns ir arhitektūras at-

spulgs tieši tāpat, kā arhitektūrā 

spoguļojas jaucējkrāna tēls.  Ar 

šo individualitāti jūsu vannas 

istaba nepaliks nepamanīta. 

Ražotājs: 
TOTO
Kolekcija:
JEWELHEX

Aleksandrs Kipiaņi 
Interjera dizainers



Rāmais ūdens

Miers un veldze ūdens apskāvienos. Šīs 
vannas istabas dizainā dominē sniegbaltā 
krāsa, kas simbolizē gara gaismu un mie-
sas skaidrību. Īpašas noskaņas radīšanai 
autores papildinājušas savu meistardarbu 
ar krāsainu gaismu spēli un relaksējošu, 
atpūtai piemērotu mūziku, uzskatot, ka 
vannas istaba ir vieta, kur attīrīt ne vien 
ķermeni, bet arī dvēseli.

Phoenix Design Pura Vida -

mūsdienīgs, jo nenoveco : ar 

saviem noapaļotajiem stūriem 

un sev raksturīgajiem izlieku-

miem rada viegluma izjūtu 

jūsu vannas istabā.

Jo sarežģītāka un attīstītāka 

kļūst mūsu pasaule , jo vairāk 

mēs vēlamies pievērsties 

jaunam, emocionalākam lietu 

“redzēšanas” veidam. Pura Vida 

kolekcijā minimālisms iegūst 

jaunu, sievišķigu pieskārienu. 

Visas līnijas ir nepārspējami 

vieglas, radot nepiespi-

estu sajūtu. Veidota cilvēkiem, 

kurus neinteresē prestižs, 

bet mūsdienīgas forma un 

dzīvesprieks. 

Ražotājs:
DURAVIT
Kolekcija:
PURA VIDA

Galina Mizgirjova 
interjera dizainere

Viktorija Javkina
interjera dizainere



Urbanic
Organic

Daba ienāk pilsētā. Šī vizuāli izteiksmīgā 
vannas istaba sastāv no divām savstarpēji 
kontrastējošām daļām, kuras atspoguļo 
pretstatu starp rāmo lauku dzīves 
plūdumu un dinamisko pilsētas ritmu, 
atrodot patiesu skaistumu gan vienā, 
gan otrā pasaulē. Organiskā puse radīta 
atpūtai un mieram ar vannu kā centrālo 
objektu, tādēļ tajā vairāk izmantoti gaiši 
krāsu toņi. Savukārt nedaudz tumšākos 
toņos iezīmētajā urbānajā pusē uzsvars 
tiek likts uz ātrumu un praktiskumu, 
lai pielāgotos steidzīgo mūsdienu 
pilsētnieku ikdienai.

Axor Bouroullec – absolūta 
kombinēšanas brīvība. Ļaujiet 
vaļu savām personiskajām 
vēlmēm. Vairāk par 70 
priekšmetiem vannas istabai 
– sākot no jaucējkrāniem un 
aksesuāriem līdz par izlietnēm 
un vannām, kas dod jums 
iespēju atrast sava individuālā 
interjera risinājumu.
Franču dizaineru Ronan & 
Erwan Bouroullec devīze „Feel 
Free To Compose” vislabāk 
parāda kolekcijas būtību un 
aicina jūs ņemt dalību savas 
unikālās vannas istabas izveidē.

Axor Starck Organic kolekci-
jas galvenais pamatprincips, no 
kura tika atvasināts dizains, bija 
daba. Spēcīga dizaina valoda, 
izsmalcināts izskats un sajūta.
Cik daudz domu satur van-
nas istabas kolekcija? Un cik 
daudz sirds? Kā mēs varam 
dzīvi vannas istabā padarīt 
nedaudz labāku un kā – uzlabot 
savas dzīves kvalitāti? Kā mēs 
varam atdot cieņu dabai un 
rītdienas pasaulei? Axor Starck 
Organic līdzsvaro dizainu un 
tehnoloģijas, ekoloģiju un 
ekonomiku, sirdi un prātu.

Ražotājs: 
AXOR
Kolekcijas:
STARCK ORGANIC  
BOUROULLEC

Katrina Stirna
Interjera arhitekte



Ražotājs: 
AXOR
Kolekcijas:
STARCK ORGANIC  
BOUROULLEC

Atpakaļ dabā

Atpakaļ dabā. Radoši izmantojot 
mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, 
autore padarījusi šo vannas istabu 
par miera ostu, kur dabas virtuālajā 
klātbūtnē veldzēties no ikdienas kņadas. 
Vannas istabas centrālais objekts ir stik-
la siena ar pastorālu Latvijas lauku ai-
navu – mirkli pirms vasaras saulgriežiem, 
kas, mainoties apgaismojumam, ļauj 
piedzīvot dienu no saullēkta līdz saul-
rietam un sadzirdēt putnus dziedam...

MY NATURE – pati daba 

ciemos pie mums. Patieso 

daba skaistumu ir iespējams 

parādīt arī ierobežotā vidē.  

Villeroy&Boch jaunā kole-

kcija sveic jūs ar atsvaidzinošu 

vieglumu un filigrāna darba 

aizraujošajām formām, kam 

iedvesma rasta ārā, aiz durvīm.

Villeroy Boch My nature – 

dabas iemiesojums : maigi 

ziedu toņi, dabiski materiāli, 

savienojumā ar funkcionalitāti 

un vienkāršību. Tas ienes kantrī 

stilu mūsdienīgā mājā, dzīvoklī, 

ēkā. Interjerā parādās vieglums 

un harmoniska dabiskuma un 

praktiskuma sintēze.  

Ražotājs:
VILLEROY&BOCH
Kolekcija:
MY NATURE

Dace Zeltiņa
interjera dizainere



Teātris

Dzīve ir teātris! Šī vannas istaba ta-
pusi, iedvesmojoties no leģendārās 
latviešu filmas Teātris. Interjera dizainā 
izmantotā sulīgā krāsu gamma, greznie 
apdares materiāli un pikantie motīvi 
piešķir telpai teatrālu, erotisku raks-
turu. Mākslinieciskais spogulis, tušētais 
apgaismojums un koši sarkanā kumode 
rada asociācijas ar skatuves zvaigznes 
personīgo grimētavu.

Villeroy & Boch Amadea 
Royal papildina esošo Ama-

dea. Klasisks stils, saglabājot 

robežu starp neoromantismu 

un retroklasiku.   Modeļu kor-

pusi veidoti no krāsota anotēta 

metāla, pārklāti ar 22 karātu 

zeltu. Fasādes rotā sarkani un 

zelta rotājumi – arabeskas. 

Mēbeļu rokturi veidoti no 

murāno stikla, bet atvilkņu 

iekšpuse pārklāta ar samtu.

Dornbracht Square 

jaucējkrāns ar ekskluzīviem 

rokturiem mākslīgo briljantu 

formā. 

Ražotājs: 
VILLEROY&BOCH
Kolekcija:
AMADEA

Marina Kravčenko
interjera dizainere



Smilšu kāpa

Vīzija par bezgalīgu plašumu. 
Netradicionālā vannas istaba ir 
iekārtota izteiktā minimālisma stilā un 
aprīkota ar melni matētu santehniku 
no Crono kolekcijas. Gaišie, dzeltenīgi 
brūnganie apdares toņi rada monolītu 
iespaidu un raisa nepārprotamas 
asociācijas ar nebeidzamu, saules 
apspīdētu smilšu tuksnesi. Tā ir kā 
scenogrāfiska vīzija par vienmērīgo, 
nepārtraukto laika plūdumu, kas kā smil-
tis rit caur pirkstiem.

RC40 – istabas koncepcija, 

ar kuru Burgbad atšķiras no 

tradicionālās vannas istabu 

mēbeļu koncepcijas. Tā ir uz 

nākotni orientēta alternatīva 

arhitektiem, vannas istabu 

plānotajiem un mājokļu 

īpašniekiem. Mēbele kļūst 

par istabu un istaba – par 

mēbeli. Tā nav tikai mēbele, 

tas ir dizains, ne tikai detaļa, 

bet viss kopums, kas veido 

izsmalcinātu interjera dizainu. 

Tara White/Black Edition
Pirmo reizi tiek piedāvāti 

matēti-balti un matēti- melni 

jaucējkrānu pārklājumi. 

Matētā un samtainā Tara – 

jauns avangards, kas nosakāms 

ne tikai ar formu, bet arī ar 

virsmu. Tīras arhitektoniskas 

krāsas – melnā un baltā, veltītas 

Bauhaus stilam.

Ražotājs: 
BURGBAD
Kolekcijas:
CRONO
RC40

Santa Meikulane 
interjera dizainere

Reinis Liepiņš
Arhitekts



Dīva

Oda sievišķībai. Šī stilizētā vannas is-
taba – buduārs ar tikai 20. gadsimta 
sākumam raksturīgo romantismu un 
izsmalcinātību ir dizaineru veltījums 
dīvu laikmetam. Telpas dizaina iedvesmas 
avots ir viena no visu laiku izcilākajām 
aktrisēm Marlēna Dītriha, par kuru 
režisors Džozefs fon Šteinbergs teicis: 
„Līdz šim man nekad nav gadījies sastapt 
tik skaistu sievieti.”

Diva – uzkuriniet savu iztēli 

ar vannas istabas mēbeļu 

kolekciju, kas piesaista 

uzmanību. Absolūti jutek-

liska, perfekti saskanīga un 

pievilcīgi bagātīga kontrastos. 

Mākslinieciski dizainēta , lai 

katra saskare ar to ir notikums. 

Ideālu formu funkcionalitātes 

un tīras mākslas mijiedarbība.

Dornbracht LaFleur – Stilīgs 

un  elegants. Emocionāli 

pārliecināts. Ar saviem dabas 

iedvesmoto ziedu elemen-

tiem dod burvīgu romantikas 

pieskārienu jūsu emociju 

gammā.

Ražotājs:
BURGBAD
Kolekcija:
DIVA

Aija Vitovska 
interjera dizainere

Iveta Juhņēviča
interjera dizainere



Romas 
brīvdienas

Dzīve ir svētki. Šī villām raksturīgā stilā 
veidotā vannas istaba ir kā sapnis par 
brīvdienām, kas nekad nebeidzas. Tajā 
nav nekā ikdienišķa un ierasta. Kolonnu 
un spoguļu ieskautā dekoratīvā vanna 
ir tronis sievišķībai, bet rakstainā flīžu 
grīda ir kā ziedu paklājs, kas radīts 
maigajiem sievietes pēdu pieskārieniem...

Ceramica Globo –
Paestum ir elegances 

koncepts ar absolūtu šiku, 

pamatojies pagātnē ar 

klasiskiem motīviem, tomēr 

ejošs pāri laikiem caur izjūtām 

uz nākotni. Savu programmu 

definē kā vannas istabas 

stils, kurā dominē šarms 

un gadu gadiem krāta stilu 

saskaņa. Bagātīgi materiāli, 

izsmalcinātas līnijas, kas 

piepilda telpu ar ekskluzīvu 

atmosfēru.

Axor – Montreux – stilīga 

kolekcija, kas atgriež mūs 

atpakaļ XX gs. sākumā. Dominē 

Belle Epoque gars ar saviem 

romantiskajiem kūrortiem.  

Vienlaicīgi ir gan nodeva 

burvīgam kūrortam Ženēvas 

ezera krastā, gan arī mod-

erna kolekcija un harmoniski 

iekļaujas gan tradicionālā, gan 

mūsdienīgā interjerā.

Ražotājs:
CERAMICA GLOBO 
Kolekcija:
PAESTUM

Larisa 
Pomeščikova

interjera dizainere

Anna
Djančenko

interjera dizainere



Agent 007
Aģents 007

Britu džentelmenis. Šīs vannas istabas 
dizains ir tikpat nevainojams kā pats slave-
nais aģents 007, kuram savu dzīvību uztic 
pat karaliene. Apbrīnojama telpas simetrija 
un neapstrīdama apdares materiālu izvēles 
loģika padara šo vannas istabu par ikviena 
sevis cienoša vīrieša mērķi. Un kura gan 
sieviete spētu pretoties šādam vīrietim? 

Imperial Bathrooms – 

Radcliffe klasiskā kolekcija, 

ar savām stūrainajām formām 

nodrošina stilīgu akcentu 

jūsu vannas istabā. Tiem, 

kas tiecās pēc kvalitātes un 

individualitātes.Pārstāv Britu 

amatnieku augstākos sas-

niegumus.

Imperial Bathrooms - Niveau 

ar unikālu būtību, pateicoties 

Art Deco iedvesmai. Astoņstūru 

rokturi, kas perfekti saskaņojās 

ar krāna stūrainajām formām. 

Ekselences garantija.

Ražotājs: 
IMPERIAL BATHROOMS
Kolekcija:
RADCLIFFE

Alla Amusina 
interjera dizainere

Jevgenijs Zefirovs
interjera un mēbeļu

dizainers




