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Sentuhan warna hitam matte 

merupakan salah satu desain kamar mandi yang diperkirakan menjadi tren di 2020 - Rumah123.com 

Ingin merenovasi kamar mandi di rumahmu? Sebelum memulai, sebaiknya lihat dulu desain kamar 

mandi yang akan jadi tren di tahun 2020. 

Mulai dari ubin yang penuh detail, warna dinding alami dan netral, apa saja ya kira-kira yang akan 

membuat desain kamar mandi-mu tampak modern? Ini dia bocorannya! 

1. Desain biofilik untuk para pecinta alam 
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Desain biofilik 

menggabungkan alam dengan kehidupan sehari-hari - Rumah123.com/Getty Images 

Para pecinta alam pasti akan suka dengan desain biofilik ini. Tampilan biofilik memang bisa 

membuat manusia bersentuhan dengan alam. Penataan ruang yang menggabungkan alam dengan 

kehidupan sehari-hari ini makin diminati karena dipercaya mampu memberikan efek psikologis 

yang positif pada pikiran. Bahkan perusahaan besar seperti Google, Apple.Inc, dan Amazon 

mengaplikasikannya pada kantor mereka demi memberikan kenyamanan dan meningkatkan 

produktivitas karyawan.  

Bagaimana cara mengintegrasikan desain biofilik ke dalam kamar mandi? 

Cara mudah untuk membuat kamar mandi kental dengan desain biofilik adalah dengan meletakkan 

banyak tanaman ke dalam dekorasi. Kamu bisa membuat dinding penuh dengan tanaman hijau, 

memilih ubin batu alam, memilih bathub dan wastafel berbentuk unik. Soal warna, pilihlah tone 

warna yang menenangkan seperti warna putih, abu-abu, dan hijau. Pencahayaan juga memainkan 

peran yang cukup besar untuk membuat kesan terhubung dengan alam. Menambahkan jendela 

besar bisa jadi pilihan tepat untuk membuat cahaya alami masuk ke dalam ruangan.  

2. Keramik teraso akan jadi favorit banyak orang 
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Keramik teraso selalu disukai 

dan akan tetap menjadi favorit banyak orang di tahun 2020 - Rumah123.com/Getty Images 

Sejak 2019, keramik teraso selalu disukai dan akan tetap menjadi favorit banyak orang. Keramik 

kamar mandi yang terbuat dari campuran batu alam, semen, dan marmer ini tak hanya cocok 

diaplikasikan di lantai, melainkan juga di dinding, atau bahkan menggantikan wastafel keramik.  

3. Blue is the new white 

Sentuhan warna biru cerah, 

bisa jadi alternatif pengganti untuk warna putih - Rumah123.com/Getty Images 

Bosan dengan warna monoton pada kamar mandi? Berikan karakter pada kamar mandimu dengan 

menambahkan sentuhan warna biru cerah, yang bisa jadi alternatif pengganti untuk warna putih. 
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Kamar mandi dengan warna cerah kembali menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Namun 

untuk warna biru ditambah kombinasi warna elektrik akan membuat kamar mandi tampak mewah 

4. Melapisi dinding dengan pola geometri dan 3D 

Pola dinding geometri 

diperkirakan akan menjadi tren di tahun 2020 - Rumah123.com/Getty Images 

Semakin banyak opsi yang bisa dipilih untuk melapisi dinding. Beberapa di antaranya yang akan 

populer di tahun 2020 adalah pola geometri dan 3D. 

5. Wallpaper pada dinding 
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Memasang wallpaper pada 

dinding kamar mandi bisa menjadi pilihan tepat di tahun 2020 - Rumah123.com/Getty Images 

Pelapis geometri dan 3D memakan biaya cukup mahal. Jika kamu mencari solusi yang lebih 

ekonomis, memasang wallpaper pada dinding kamar mandi bisa menjadi pilihan tepat. Yang pasti, 

jangan lupa memastikan wallpaper tersebut anti air.  

6. Banyak sentuhan warna tembaga dan hitam matte 

Sentuhan warna hitam matte 

merupakan salah satu desain kamar mandi yang diperkirakan menjadi tren di 2020 - Rumah123.com 
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Warna emas kerap diaplikasikan pada kamar mandi. Mulai dari keran air, hingga wastafel kamar 

mandi. Namun, di generasi terbaru, warna tembaga dan hitam matte lebih banyak diterapkan.  

7. Warna keramik dinding dan keramik lantai yang sama 

Ilusi lebih luas bisa tercipta 

dengan membuat warna keramik dinding dan keramik lantai dengan motif dan warna yang sama - Rumah123.com/Getty Images 

Lantai memiliki peran yang sangat penting dalam desain kamar mandi karena bisa memperluas 

ruang secara visual. Jika kamu membuat warna keramik dinding dan keramik lantai dengan motif 

dan warna yang sama, maka akan tercipta ilusi kamar mandi lebih luas. 

Itu dia tren desain kamar mandi yang diperkirakan akan menjadi tren di tahun 2020. Mana kira-

kira yang mau diaplikasikan di kamar mandi kesayanganmu? 
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