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Bằng việc sử dụng các chất liệu thô mộc, giúp đưa con người

về lại với thiên nhiên, ôm lấy thiên nhiên, và được thiên nhiên

ôm vào lòng. Trái ngược với cái thô của vật liệu là cái tinh của

các sản phẩm phòng tắm đến từ American Standard tạo sự

thú vị, hấp dẫn cho không gian.



Công trình bố trí bồn rửa tay ngay vị trí tiếp cận giúp

việc vệ sinh được dễ dàng hơn trong thời buổi dịch

bệnh, khu vực tắm được đặt ở gần cửa nhìn ra

ngoài cảnh quan, nhà vệ sinh được đặt vào bên

trong tạo cảm giác riêng tư hơn, thoải mái cho

người sử dụng.

Phòng tắm bên cạnh việc lấy sáng từ cửa lớn, còn

sử dụng thêm các khe sáng bố trí trên tường và trần

giúp tạo những vệt nắng thú vị cho không gian.



Sử dụng những chất liệu mộc

mạc làm nền cho không gian, kết

hợp các sản phẩm nhà tắm sáng

bóng tạo sự tương phản một cách

tinh tế, dễ chịu.



Bồn tắm được đặt gần cửa lớn

giúp cho người sử dụng cho thể

vừa nằm thư giãn trong bồn tắm,

vừa nhìn ngắm thiên nhiên một

cách thoải mái hơn.



Không gian tắm đứng được đặt gần

bồn tắm.



Khu vệ sinh được đặt trong không gian

riêng tư giúp thoảimái hơn khi sử dụng.



Bồn rửa tay dành hai người, bố trí gần lối ra

vào giúp việc vệ sinh thuận tiện hơn.



Công trình sử dụng vật liệu mang tính thô mộc

cùng gam màu trung tính nhằm mang lại sự

thư giãn, nhẹ nhàng cho người sử dụng, đồng

thời làm nổi bật lên sự tinh của những sản

phẩm phòng tắm.
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Các sản phẩm được

lựa chọn có những

đường cong mềm

mại, cùng với công

năng vượt trội, chất

liệu sáng bóng đã

góp phần thể hiện ý

tưởng của thiết kế.


