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Sau đợt bùng dịch lần thứ 4 tại Việt Nam thì thành phố Hà Nội nói chung 
cũng như xã Bát Tràng nói riêng đã phải đóng cửa và việc ở trong không 
gian nhà ở suốt một thời gian dài đã trở thành một vấn đề lớn với người 
dân và đặc biệt là việc người dân ở Bát Tràng còn phải soay sở giao 
thương và xuất nhập khẩu hàng hóa đã trở thành mối lo ngại lớn cho 
người dân. Việc thư giãn đầu óc trong thời gian này được đặt nên hàng 
đầu để giúp người dân có một tinh thần thoải mái để tiếp tục công việc 
trong cuộc sống thì các không gian ngày trước được sử dụng ít như nhà 
vệ sinh... Thì càng được chú trọng trong thiết kế. Đặt ra câu hỏi là tại sao 
để người dùng muốn ở lại và ngắm nhìn không gian nhà tắm nhiều hơn 
và hưởng thụ trong không gian ấy nhiều nhất có thể thì để trả lời cho câu 
hỏi ấy việc sản phẩm của chính quê hương mình có được mang vào trong 
thiết kế không ? Không gian này có thoải mái và giúp mình có thể hưởng 
thụ nó không ? 

Từ những câu hỏi và hoàn cảnh thực tế tôi nhận thấy thì đã lấy bối cảnh 
ngôi nhà ở Bát Tràng cho một chủ nhà là chủ doanh nghiệp sản xuất gốm 
sứ ( gạch gốm ) để thiết kế ra một không gian nhà tắm trong nhà ở nhưng 
mang đầy đủ công năng của một căn phòng tắm của các biệt thự - khách 
sạn đẻ giúp chủ nhà có không gian hưởng thụ sau mỗi ngày mệt mỏi với 
vật liệu là do chính tay mình làm ra.





Không gian có tổng diện tích là 7.2
m2 nhưng mang đầy đủ tiện ích
và công năng như một không gian
nghỉ dưỡng với bồn tắm free
standing nhìn ra không gian xanh
bên ngoài ngôi nhà.



Không gian để bồn
tắm là nơi có
khoảng không gian
mở rộng với view
góc 90 giúp cho
trong khoảng thời
gian relax với bồn
tắm cũng có tầm
nhìn ra không gian
thiên nhiên giữa
làng cổ.



Việc không gian tắm đứng kết hợp với khu vực bồn tắm giúp cho
người sử dụng có sự thuận tiện trong quá trình thay đổi mục đích
sử dụng và không gian để các sản phẩm hỗ trợ nằm thấp bên
dưới vừa kết hợp sử dụng cho tắm đứng cũng như việc sử dụng
khi đang dùng bồn tắm.



Ánh sáng spotlight giúp cho các không gian được nhấn đúng các vị 
trí quan trọng nhưu các thiết bị vệ sinh và giúp không gian trở lên 
ấm cúng hơn.



Với thiết kế bồn rửa ‘bay’ và được đặt
song song với bồn tắm giúp cho không
gian tiết kiệm được diện tích sử dụng.
Trong không gian có thiết kế tối giản với
một tone màu xanh dương xẫm là tone
màu chính thì lavabo được sử dụng màu
men có sự tương đồng vừa là điểm nhấn
cho cả căn phòng và còn mang lại vự
hấp dẫn khi kết hợp với chiếc gương
‘free form’.





Khi đặt ra thiết kế cho một không gian
nhà tắm mang sự cá tính cho người
sử dụng thì việc sử dụng tối giản
những loại vật liệu đặc trưng của làng
nghề Bát Tràng như là men trắng –
men ngọc – men rạn hay đặc trưng và
nổi bật những năm gần đây và được
ưa choộng để đặt riêng là sản phẩm
gạch mosaic. Lấy sản phẩm gạch
mosaic làm trung tâm của thiết kế thì
để đem lại sự hấp dẫn trong một
không gian sử dụng tối thiểu nhất về
vật liệu thì việc sắp xếp các viên gạch
theo các hình thức khác nhau đã giúp
giải quyết được vấn đề này. Ngoài ra 
trong thiết kế còn sử dụng các loại vật
liệu đặc biệt khác như terrazzo xám
vân to, gỗ thông có vân và 2 loại gạch
men.



Gạch mosaic thẻ KT 12 x 100mm Sàn gạch Terrazo
KT 600x600mm

Gỗ Thông

Gạch men trắng

Gạch men xanh



Sản phầm bồn rửa mặt được sử dụng trong bài. Có thay đổi về màu sắc

Sản phầm vòi bồn tắm được sử dụng trong thiết kế 

Sản phầm bẫy nước bẩn chữ P được sử dụng trong bài – có thay đổi về kích thước chiều dài của sản 
phẩm.

Sản phầm cây sen Moonshadow D205 được sử dụng trong bài dự thi.

Sản phẩm bồn cầu được sử dụng trong bài.






