
Mã ID người tham gia: ASDA22-90428



Đô thị hóa khởi nguồn từ công nghiệp hóa, từ cuộc cách mạng công

nghiệp vào khoảng cuối thế kỉ XVIII, bắt đầu từ những cỗ máy hơi

nước, các sản phẩm của công nghiệp rồi công nghệ dần chiếm vị trí

lớn hơn trong cuộc sống hằng ngày của con người. Chúng ta thật

chỉnh chu gọn gàng bước ra đường bắt tay vào những công việc

của mình, cũng giống như vậy những thiết bị ta sử dụng đều giấu đi

bo mạch đằng sau lớp màn đơn giản.

Vậy khi ta trở về bước vào phòng tắm, giũ đi bụi bặm, cởi bỏ lớp

trang điểm, chỉ chúng ta hay cả không gian được quay lại trạng thái

nguyên sơ nhất? Từng tiếng nước róc rách qua những đường ống

dẫn đều rõ ràng và chân thật như thời kì mới chớm - khi những cố

máy công nghiệp đầu tiên ra đời – steampunk bathroom



Diện tích 6m2 khiêm tốn, sử dụng những đường ống

nước trang trí bao quanh, mái nghiêng lấy sáng mô

phỏng theo những công xưởng thế kỉ trước, mặt bằng

chia khu tắm, vệ sinh và bồn rửa tay tách biệt phù hợp

sử dụng nhiều người cùng lúc
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Róc rách, leng keng, vù vù.

Những âm thanh rất đỗi

quen thuộc khi nền công

nghiệp dần trỗi dậy, âm

hưởng len vào cuộc sống,

thậm chí thay thế cho lời ru

bên nôi của các bà các mẹ,

nhiều sinh linh đã lớn lên với

tiếng quạt vù vù bên tai. Giờ

đây trở lại với những ngày

bé thơ không còn là cánh

đồng bát ngát hay sông núi

trải dài mà là được nhìn lại

dòng chảy công nghiệp

nguyên sơ nhất.



Buồng tắm đứng 1000mm x 1100mm bọc cửa kính tối

màu, lấy ánh sáng ban ngày từ cửa sổ trần. Bộ sen tắm

EasySET sử dụng thao tác mở vặn giống những cỗ máy

công nghiệp thời kì đầu, cảm giác chân thực dễ thao

tác. Các diện tường chủ yếu lát gạch trơn đen, điểm

nhấn nhẹ ở khoang để đồ âm tường và họa tiết trong

tấm kính ngăn cách khu vực tắm và vệ sinh



Phòng vệ sinh tách biệt, đơn giản, 

họa tiết trang trí chính là những 

đường ống nước chạy qua



Bồn rửa đôi với nhiều kệ giá

để đồ, giúp sắp xếp không

gian dễ dàng. Diện tường

phía bồn rửa ốp gạch trắng

sáng hơn so với toàn bộ

không gian phòng tắm, là

điểm nhấn cho gian phòng.

Chi tiết đồng hồ trang trí được

gắn vào vách di động vừa

tăng thẩm mỹ vừa giúp bảo

vệ đồ dùng phía sau tránh

nước.







Gam màu trung tính thiên

ấm, màu sắc có sự gợi

nhắc về các cỗ máy công

nghiệp ngày trước, một

phần đem lại sự thoải mái,

ấm áp khi bước chân vào

không gian phòng tắm



Những chất liệu như kim loại đồng,

nhôm, inox, gỗ được nhắc lại nhiều

lần mang lại cảm giác thô mộc nhất,

gần gũi nhất khi người dùng bước

vào không gian, chạm vào từng đồ

vật và sử dụng chúng.



Các sản phẩm được chọn mang đường

nét khỏe khoắn cổ điển, sử dụng bằng

những thao tác ấn xoay cơ học, dễ dàng

sử dụng phục vụ được đa dạng đối tượng

tắm Bộ sen tắm EasySET

Vòi chậu 03 lỗ Kastello

Chậu đặt trên bàn 03 lỗ Kastello

Bồn cầu điện tử Acacia E

Phụ kiện thanh treo khăn Acacia E

Phụ kiện vệ sinh 

Acacia E


