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Với nhịp sống hối hả nơi phố thị bộn bề, con người dần cạn kiệt về mọi mặt, đặc biệt là tinh thần. Một

trong những khoảnh khắc phục hồi lại bản thân chính là trầm mình trong nhà tắm. Người ta nói rằng

phòng tắm là nơi tồn tại chỉ một mình ta, lúc này ta kết nối với linh hồn mình. Cũng có người nói rằng,

khi ta cạn kiệt năng lượng, ta cần kết nối với thiên nhiên nhiều hơn. Sẽ thật tuyệt nếu kết hợp hai điều

đó lại, tách biệt mình khỏi xô bồ và rồi đắm chìm giữa nơi xanh mát. Phương án thiết kế đảm bảo mỗi

chức năng trong phòng tắm đều có thể kết nối với thiên nhiên. Người dùng có thể chạm và cảm nhận

thiên nhiên trực tiếp, trong khi đang thảmình vào trong làn nước dịu êm.



khi ta cạn kiệt năng lượng, ta cần kết nối với thiên nhiên nhiều
hơn. Đó là năng lượng của đất trời, của cây cỏ, năng lượng của
mẹ trái đất, năng lượng của sự sống. Sẽ thật tuyệt nếu kết hợp
hai điều đó lại, tách biệt mình khỏi xô bồ và rồi đắm chìm giữa
nơi xanh mát. Những lúc như thế, những luồng suy nghĩ của ta
cứ thế trôi chảy, trôi theo làn không khí, trôi vào núi rừng...

Giao thông

Sự tuần hoàn – Sự kết nối – Tính vô cực

Giường

Hành lang

Bể sục

Toilet

Bồn rửa

Bồn tắm

Tắm đứng



Full bathroom visuals.



The shower area visuals.



The toilet area visuals.



The basin area visuals.
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BỒN TẮM
1.7M Acrylic Seamless Freestanding Tub
Hãng: Acacia Evolution

BỒN CẦU KÉT NƯỚC
Back to Wall Toilet CCAS2141 
0420400F0  CCAS2141 0420401F0
Hãng: Signature

PHỤ KIỆN
Hãng: Acacia Evolution

BỒN RỬA MẶT BÁT ÂM
Semi-Counter Basin 550mm 3 hole 8 in 
CCASF419 1080411FO
Hãng: Acacia

VÒI BỒN TẮM VÀ BỒN RỬA MẶT
DECK-MOUNT BATH & SHOWER 
MIXER WITH SHOWER KIT
Hãng: Kastello

VÒI SEN TẮM
Exposed Bath & Shower Mixer 
FFAS1772 701500BC0
Hãng: Signature


