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Bliżej natury – skandynawska łazienka według marki Invena! 
Na przestrzeni czasu fascynacja intensywnym kolorem we wnętrzarstwie ustąpiła wręcz neutralnym, czy nawet inspirowanym naturą barwom.  Urządzając mieszkanie idziemy w ślad za mieszkańcami Skandynawii i niejednokrotnie stosujemy biele i odcienie szarości. Stanowią one doskonałą bazę do zabawy dodatkami w soczystych, energetycznych barwach. Ocieplone elementami drewna lub delikatnym światłem dekoracyjnych lamp tworzą nastrojowe, przytulne wnętrze szczególnie w chłodny, jesienny dzień. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że styl skandynawski na stałe zagościł w aranżacji wnętrz, a w łazience wręcz dominuje. Tym bardziej, że jest to pomieszczenie, które urządzamy na lata.
Baterie łazienkowe w bielach i szarościach 
Zmiany w łazience kojarzą się zwykle z gruntownym, czasochłonnym remontem. Dlatego warto, aby  jej aranżacja była dobrze przemyślana. Świetnie sprawdzi się tu styl skandynawski, który da nam uniwersalną bazę, którą co jakiś czas będziemy mogli odświeżyć różnymi dodatkami. Baterie łazienkowe utrzymane w kolorze chromu nadadzą pomieszczeniu blasku. Warto jednak rozważyć nieco mniej standardowe, ale jednocześnie uniwersalne i efektowne rozwiązanie. 
Można nieco odwrócić proporcje barw i biel płytek lub ceramiki przełamać baterią umywalkową z serii Dokos (Invena) w kolorze grafit/chrom. Dzięki temu ponadczasowa aranżacja nabierze niebanalnego charakteru, a grafit wprowadzi do łazienki nieco bardziej tajemniczy, czy wręcz intymny nastrój. 
To jednak nie jedyna propozycja od Inveny. Seria Dokos dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych. Dzięki temu możemy zrobić dokładnie  odwrotnie. Kran Dokos w trzecim kolorze: biały/chrom doskonale rozświetli ciemnoszare tło. Nada łazience subtelnej, aczkolwiek niezobowiązującej elegancji. 
Ceramika w skandynawskim wydaniu
Kolekcja Dokos to kompletna seria, która pozwoli wyposażyć niemal całą łazienkę w spójnym stylu. Baterie łazienkowe zostały uzupełnione trzema umywalkami nablatowymi co daje nam jeszcze większe możliwości aranżacyjne. Dostępne w kolorach: biały mat, biały połysk lub grafit pozwalają na dowolną konfigurację i zabawę odcieniami bieli, chromu i szarości. W kształcie okrągłej, niewielkiej misy będą idealnie pasować do łazienki o małym metrażu tworząc ciekawą, a przede wszystkim komfortową strefę umywalkową. 
Szkło typu clear 
Łazienka w stylu skandynawskim ma być przede wszystkim komfortowa i przytulna, dlatego nie zapominajmy od elementach imitujących naturalne drewno. Ta struktura ociepla wnętrze. Jeśli mamy niewielką łazienkę optycznie powiększy ją kabina prysznicowa ze szkłem typu clear np. Parla (Invena), przez którą widać będzie drewnopodobne płytki. W takim przypadku również może pojawić się seria Dokos, w skład której wchodzi deszczownia w kolorze biały/chrom. Jeśli jednak zdecydujemy się na baterię natryskową grafitową, jej doskonałym uzupełnieniem będzie deszczownia Alize Exe (Invena). Dzięki temu zyskamy spójną aranżację i poczucie przyjemnej harmonii podczas codziennej toalety. 
Kompletna seria armatury i ceramiki Dokos to świetne rozwiązanie do łazienki w stylu skandynawskim. Bogata oferta barw pozwalająca na zabawę odcieniami bieli i szarości, ciekawa forma ułatwiająca utrzymanie baterii w czystości oraz technologia umożliwiająca oszczędność wody, pozwalają stworzyć łazienkę  ponadczasową, komfortową, a przede wszystkim przytulną i przyjazną środowisku. 

Invena S.A. od ponad 25 lat dostarcza do polskich domów funkcjonalne i niezwykle trwałe produkty. Oferta firmy obejmuje armaturę łazienkową taką jak: baterie, zestawy natryskowe oraz deszczownie, brodziki i kabiny prysznicowe, a także produkty instalacyjne, przeznaczone dla profesjonalistów.
Firma założona przez Marka Kamińskiego, znanego na całym świecie polarnika, od lat angażuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Invena przekazuje część zysków na wsparcie działań Fundacji Marka Kamińskiego,  tworzącej autorskie programy edukacyjne oparte na metodzie Biegun – metodzie osiągania celów i przekraczania własnych granic. Fundacja realizując projekty takie jak: Obozy Zdobywców Biegunów, Inkubatory Metody Biegun, Ogólnopolski Program Partnerski, Warsztaty Rozwoju Osobistego czy Klub Odkrywcy Dobra, pomaga dzieciom i dorosłym ze środowisk wykluczonych czy będących w trudnej sytuacji życiowej.
Invena jest zdobywcą wielu nagród, m.in. statuetki „Złoty Instalator” czy Złotego Certyfikatu konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Wśród otrzymanych przez nią wyróżnień są m.in. tytuł „Gazela Biznesu” (2009), „Solidna Firma” (2011) a także Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (2014) czy „Skrzydła Biznesu” (2015). Firma jest członkiem Polskiej Korporacji Techniki Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz  Polskiej Rady Biznesu.
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75-209 Koszalin, www.invena.pl

