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TO JEST MODNE BATERIE

Baterie naleĝÈ do kuchennej i ïazienkowej biĝuterii. 
Najmodniejsze sÈ proste, wrÚcz ascetyczne formy 
z powïokÈ w kolorze czarnym, miedzianym lub 
zïotym, ale zwolennicy wnÚtrz w stylu retro takĝe 
znajdÈ produkty dla siebie. Klasyka w srebrnym 
macie albo poïysku jest ponadczasowa.

FOT. FERRO

Krany róĝniÈ siÚ rodzajem wykorzy-
stanych materiaïów – korpus naj-
czÚĂciej wykonany jest z mosiÈdzu. 

Tañsze wyroby pokrywa siÚ cienkÈ powïo-
kÈ z chromu, która z czasem ulega uszko-
dzeniom mechanicznym (rysuje siÚ i ïusz-
czy). Droĝsze majÈ wytrzymaïÈ na wszelkie 
uszkodzenia powïokÚ PVD. DostÚpne sÈ 
w wersji matowej i bïyszczÈcej, w odcie-

kuchni i ïazienki 

 Joanna DÈbrowskai

Efektowna ozdoba
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niach srebra, zïota, mosiÈdzu, bieli, czerni 
i wielu innych kolorach z ozdobami z cera-
miki, szkïa, kompozytu i póïprzezroczystych 
tworzyw sztucznych. 
 WybierajÈc bateriÚ, poza wzglÚdami este-
tycznymi, warto równieĝ zwróciÊ uwagÚ na 
funkcje oszczÚdzajÈce wodÚ. ZapewniajÈ to 
perlatory napowietrzajÈce strumieñ, dziÚki 
czemu wydaje siÚ on obfitszy, a takĝe ogra-
niczniki, które zmuszajÈ do pokonania nie-
znacznego oporu, by uzyskaÊ peïen wypïyw. 
W domu z maïymi dzieÊmi w ïazience spraw-
dzÈ siÚ wyïÈczniki czasowe i czujniki ruchu, 
w kuchni – bateria z wkïadem filtrujÈcym.   

 Zlewozmywakowe
Krany w kuchni najczÚĂciej montuje siÚ na 
zlewie. Naleĝy dobraÊ dïugoĂÊ i wysokoĂÊ 
wylewki do jego wielkoĂci i ksztaïtu (kwa-
dratowe, prostokÈtne, okrÈgïe, trapezowe 
i naroĝne, jedno- lub dwukomorowe, z ocie-
kaczem lub bez). W sprzedaĝy sÈ klasyczne 
krany z obrotowymi kurkami i nowocze-
Ăniejsze produkty z jednym uchwytem do 
regulacji.

¥cienne i stojÈce
Baterie kuchenne sÈ przytwierdzane w roz-
maity sposób. ¥cienne mocuje siÚ bezpoĂred-
nio do Ăciany, stojÈce osadza siÚ w obudowie 
zlewu lub w blacie. Taki otwór da siÚ wyciÈÊ 
samodzielnie, ale najlepiej zleciÊ wyciÚcie go 
w sklepie, w którym zlew kupujemy. Zwykle 
dostÚpne sÈ wyroby fabrycznie przygotowane 
do takiego montaĝu. 

Odmiany Ăcienne umoĝliwiajÈ caïkowite 
ukrycie przyïÈczy wodociÈgowych pod tyn-
kiem, co zapewnia estetyczny wyglÈd. 

Do montaĝu baterii stojÈcej potrzeba 
trochÚ przestrzeni pod zlewem. Najlepiej 
prezentuje siÚ bez ĝadnych elementów wy-
posaĝenia powieszonych nad niÈ (bez szafek, 
póïek), np. na kuchennej wyspie.

Z ruchomÈ wylewkÈ
Przy wybieraniu kranu, warto zwróciÊ uwa-
gÚ na modele z rozmaitymi funkcjami, miÚ-
dzy innymi z elastycznÈ wylewkÈ, w której 
strumieñ wody moĝna zwróciÊ w dowol-
nym kierunku, co uïatwia mycie naczyñ 
i caïego zlewozmywaka, a takĝe napeïnia-
nie nawet bardzo duĝych garnków. Takie 
wylewki dostÚpne sÈ w kilku kolorach. 
W wersjach z wyciÈganÈ wylewkÈ – moĝe 
byÊ ona wyciÈgana, obracana o 360° i obsïu-
giwana jednÈ rÚkÈ. Umoĝliwia napeïnianie 

wodÈ i mycie wysokich naczyñ. Do zlewów 
usytuowanych pod oknem przeznaczone sÈ 
jednouchwytowe baterie skïadane. Zakres 
ruchu wylewki wynosi 90°, po zïoĝeniu jej 
wysokoĂÊ to zaledwie ok. 6 cm.

ReagujÈce na dotyk
W przypadku modeli dotykowych, aby 
swobodnie korzystaÊ z wody o ustawionej 
wczeĂniej temperaturze i wyïÈczyÊ prze-
pïyw, wystarczy dotknÈÊ baterii dïoniÈ 
lub ïokciem. Niewielki przepïyw (np. tyl-
ko 7,2 l/minutÚ) to oszczÚdne zuĝycie wody. 

Dotykowe uruchamianie umoĝliwia szybkie 
wïÈczanie i wyïÈczanie, dziÚki czemu czas 
jej wypïywania jest krótszy. Odpowiednio 
ustawiona temperatura wody ochroni dzie-
ci (i nie tylko) przed oparzeniem, a wysoka 
wylewka pozwala na swobodne napeïnianie 
nawet wielkich garnków, które moĝemy 

ÃÂ Baterie z obrotowÈ elastycznÈ wylewkÈ z EPDM (dostÚpnÈ 
w kilku kolorach), którÈ moĝna wymieniaÊ. DIAMOND, FERRO

Ä Bateria zlewozmywakowa z natryskiem. 
Wykonana z litego mosiÈdzu z powïokÈ 
chromowÈ. Wyposaĝona w regulator ceramiczny 
i perlator z systemem oszczÚdzania wody. 
Natrysk z przeïÈcznikiem strumienia wody 
osadzony na sprÚĝynie umoĝliwia swobodne 
manewrowanie. DIAMOND

Ä Elektroniczna jednouchwytowa bateria 
zlewozmywakowa z wysokÈ wylewkÈ, obracanÈ 
w zakresie 360°. Strumieñ zimnej wody 
uruchamia siÚ poprzez dotkniÚcie korpusu 
wierzchem dïoni. Aby zwiÚkszyÊ temperaturÚ, 
naleĝy uĝyÊ děwigni. GROHE
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stabilnie trzymaÊ dwoma rÚkami – wypïy-
wanie strumienia zakoñczymy, dotykajÈc 
bateriÚ garnkiem.

Z funkcjÈ filtrowania wody
NowoĂciÈ sÈ baterie wyposaĝone we wkïad 
filtrujÈcy, który montuje siÚ pod zlewem. 
Sprzedawane sÈ w zestawie z bateriÈ. Wkïad 
wystarcza do przefiltrowania 6000 l wody.

Prysznicowe
Obecnie coraz rzadziej stosuje siÚ modele 
dwuuchwytowe, do wody zimnej i ciepïej. 
ZastÚpuje siÚ je bateriami jednouchwytowymi 
z mieszaczem, które w prosty sposób umoĝli-
wiajÈ ustawienie jej wïaĂciwej temperatury. 

KupujÈc bateriÚ do kabiny natryskowej, 
warto przyjrzeÊ siÚ jakoĂci wykoñczeniowej 
powïoki, mechanizmowi uchwytu gïówki sïu-
chawki, jakoĂci i dïugoĂci wÚĝa prysznicowe-
go (wÈĝ nieskrÚtny nie powinien byÊ zbyt dïu-
gi, bo inaczej moĝe siÚ plÈtaÊ pod nogami).

Natynkowe
Baterie prysznicowe produkuje siÚ w wer-
sji natynkowej i podtynkowej. Pierwsze 
caïe sÈ widoczne na Ăcianie, w przypad-

ku drugich – tylko wyznaczone elemen-
ty wystajÈ spod okïadziny Ăciennej, tj. 
uchwyty do regulowania strumienia, wÈĝ 
ze sïuchawkÈ, ewentualnie deszczowni-
ca i gïowice do wodnego masaĝu. Korpus 
oraz istotne czÚĂci mieszajÈce wodÚ ukry-
te sÈ w Ăcianie.  

Podtynkowe
W tego typu modelach, najwaĝniejsze me-
chanizmy hydrauliczne sÈ trudno dostÚpne. 
Gïównie z tego powodu naleĝy wybraÊ bateriÚ 
wysokiej jakoĂci. Tu nie sprawdzajÈ siÚ najtañ-
sze wyroby – gdy siÚ zepsujÈ, bÚdziemy zmu-
szeni do remontu. Z drugiej strony, warianty 
podtynkowe uïatwiajÈ pielÚgnacjÚ, bo elemen-
tów do czyszczenia jest mniej. ZapewniajÈ jed-
noczeĂnie oszczÚdniejszÈ formÚ wystroju kabi-
ny, co ma szczególne znaczenie w niewielkich 
ïazienkach. Ich montaĝ jest trochÚ bardziej 

ZDANIEM EKSPERTA
Na co zwróciÊ uwagÚ podczas zakupu baterii zlewozmywakowych i umywal-
kowych?
Wybór armatury ïazienkowej to tylko pozornie proste zadanie – wybraÊ tÚ, która 
najbardziej siÚ podoba i juĝ. OczywiĂcie, wyglÈd produktu jest waĝny, ale nie moĝe 
byÊ jedynym kryterium.

Na poczÈtek warto „zwaĝyÊ” w dïoni wybrany model – ten solidnie wykonany 
na pewno bÚdzie ciÚĝszy. 

 Poza tym kluczowy jest napowietrzacz, który nie tylko znaczÈco moĝe obniĝyÊ zuĝycie wody (nawet obpo-
ïowÚ!), ale teĝ uïatwiÊ czyszczenie baterii. Na rynku sÈ dostÚpne modele z napowietrzaczem typu coin slot, 
które moĝna ïatwo odkrÚciÊ bez uĝycia narzÚdzi, np. monetÈ. Przecieĝ nie zawsze podczas porzÈdków w ïa-
zience mamy pod rÚkÈ odpowiednie narzÚdzia i póěniej zapominamy, ĝe mieliĂmy wyczyĂciÊ tÚ czÚĂÊ baterii. 
A napowietrzacz dobrze speïnia swoje funkcje tylko wtedy, gdy nie jest zakamieniony i brudny.
 Na koniec mam teĝ takÈ radÚ – jeĂli nie przepadasz za sprzÈtaniem, nie wybieraj modelu chromowanego, 
bo widaÊ na nim kaĝdÈ kroplÚ wody. Wybierz wersjÚ w bieli lub czerni. I, co kluczowe, bo wpïywa na wyglÈd 
caïej ïazienki, wybieraj modele umywalkowe, wannowe i prysznicowe z tej samej kolekcji.

Ã Bateria wyposaĝona w filtr umoĝliwia picie 
zdrowej wody prosto z kranu. KFA ARMATURA

Ã Natrysk wyposaĝony w deszczownicÚ 
zapewnia przyjemny relaks podczas kÈpieli.
DORNBRACHT, DIAMOND

Ã Skïadana wylewka umoĝliwia otwarcie okna 
nad zlewem. FERRO

Katarzyna Pluta
Ekspert

KFA Armatura
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REKLAMA

skomplikowany. Korpus armatury i elementy 
doprowadzajÈce wodÚ ukrywa siÚ we wnÚkach 
wykutych w Ăcianie, widoczne pozostajÈ same 
uchwyty i zewnÚtrzna czÚĂÊ wylewki. 

Z termostatem
Pod prysznicem przydaje siÚ termostat, który 
sïuĝy do precyzyjnego ustawienia poĝÈdanej 
temperatury wody – na ogóï wyposaĝony teĝ 
w blokadÚ do np. 38°C. Ale nie w kaĝdej
ïazience bÚdzie dziaïaï wïaĂciwie – jeĂli
wodÚ uĝytkowÈ przygotowuje przepïywowy
kocioï grzewczy, lepiej ustawiÊ niezbyt
wysokÈ temperaturÚ ciepïej wody na kotle
i juĝ nie mieszaÊ jej z zimnÈ (wtedy bÚdzie
siÚ zmieniaÊ wielkoĂÊ strumienia wody, a nie 
jej temperatura).

Z deszczownicÈ
Bardzo atrakcyjnym i praktycznym ele-
mentem natrysku jest deszczownica, z któ-
rej woda wypïywa w postaci przyjemnej 
mĝawki. Niektóre nowoczesne modele wy-
posaĝone sÈ w oĂwietlenie diodowe w róĝ-
nych kolorach. W czasie brania prysznica 
moĝna wiÚc dodatkowo korzystaÊ z chro-
moterapii. 

Z przyciskami zamiast pokrÚteï
Nowym trendem jest zastÚpowanie pokrÚ-
teï baterii prysznicowych przyciskami, 

cobchwalÈ sobie rodzice maluchów i osoby 
starsze – na takich elementach nie ĂlizgajÈ 
siÚ dïonie, wiÚc w kabinie jest bezpieczniej.  

Ã Zestaw natryskowy z intuicyjnym sterowaniem 
pokrÚtïami; panel tworzy wygodnÈ póïkÚ na 
kosmetyki. KLUDI

Ã Bateria natryskowa z prostÈ rÚcznÈ sïuchawkÈ, 
zintegrowana z funkcjonalnÈ póïkÈ – caïoĂÊ 
wykonana z biaïego corianu®. REXA DESIGN
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Wannowe
Takie baterie wyposaĝone sÈ w wylewkÚ 
i sïuchawkÚ natryskowÈ. Przy dobieraniu 
konkretnego modelu, waĝne jest dopasowa-
nie dïugoĂci wylewki, jak równieĝ dïugoĂci 
wÚĝa natrysku (powinien siÚgaÊ poza rant 
niecki). Podobnie jak w przypadku baterii 
prysznicowych, moĝna wybraÊ wersjÚ z ter-
mostatem.

Montowane na wannie lub na Ăcianie
Modele sytuowane na wannie sÈ najpopu-
larniejsze. Aby je zaïoĝyÊ, w zaleĝnoĂci od 
modelu baterii, potrzeba od dwóch do aĝ 
piÚciu otworów w rancie misy albo na jej 
obudowie. Moĝna takĝe kupiÊ baterie prze-
znaczone do osadzania na Ăcianie (natyn-
kowo bÈdě podtynkowo). W tym przypad-
ku, przydatny jest mechanizm do zwijania 
wÚĝa, ĝeby nie zwisaï w niecce wanny,
rysujÈc jej powïokÚ. 

Z szerokÈ kaskadowÈ wylewkÈ
Bateria taka zapewnia mocniejsze doznania, 
niĝ ta o tradycyjnej szerokoĂci. JednoczeĂnie 
woda z niej wypïywajÈca nie haïasuje – ko-
jÈco szumi. KÈpiÈcy siÚ moĝe poczuÊ siÚ jak 
przy wodospadzie. 

Podïogowe stojÈce
Przy wannie wolnostojÈcej moĝna zamonto-
waÊ bateriÚ stojÈcÈ podïogowÈ, która wyglÈda 
bardzo dekoracyjnie, zwïaszcza jeĂli jest po-
kryta powïokÈ w kolorze zïota lub miedzi.
  

Umywalkowe
Moĝemy wybieraÊ pomiÚdzy tradycyjny-
mi bateriami z kurkami a modelami jedno-
uchwytowymi. WiÚkszÈ popularnoĂciÈ cie-
szÈ siÚ wersje z jednÈ děwigniÈ, poniewaĝ 
ïatwiej i szybciej ustawia siÚ strumieñ oraz 
temperaturÚ, co jest wygodniejsze i oszczÚ-
dza wodÚ. 

¥cienne
Baterie mogÈ byÊ mocowane na Ăcianie nad 
umywalkÈ, ale to rozwiÈzanie stosuje siÚ 
przy starszych instalacjach. W nowocze-
snych ïazienkach chÚtniej montuje siÚ wersje 
podtynkowe, czyli takie, w których caïy me-
chanizm wewnÚtrzny zostaje ukryty w Ăcia-
nie, na zewnÈtrz widaÊ tylko maskownicÚ, 
uchwyt i wylewkÚ. DecyzjÚ o zastosowaniu 

ZDANIEM EKSPERTA

O czym naleĝyb  pamiÚtaÊ wybierajÈc zestaw natryskowy z desz-
czownicÈ oraz bateriÚ termostatycznÈ natryskowÈ i wannowÈ?  
Przede wszystkim, musimy zdecydowaÊ, czy wolimy baterie tradycyjne, w których 
sami ustawiamy temperaturÚ wody, przekrÚcajÈc uchwyt w lewo lub prawo, czy 
preferujemy wygodÚ i chcemy ustawiÊ staïÈ temperaturÚ wody i regulowaÊ tylko 
jej przepïyw. 

Niezaleĝnie od wybranej opcji, trzeba pamiÚtaÊ o prawidïowym rozprowadze-
niu instalacji wodnej. Do kaĝdego wariantu odlegïoĂÊ pomiÚdzy podejĂciem wody zimnej i ciepïej powinna 
wynosiÊ 15 cm. 

DrugÈ waĝnÈ sprawÈ jest wykonanie podejĂcia zimnej wody z prawej strony, ciepïej z lewej – zgodnie ze 
sztukÈ. Jest to szczególnie istotne w bateriach termostatycznych – w przypadku gdy podejĂcia wody bÚdÈ 
zamienione, nie bÚdzie ona dziaïaïa prawidïowo. 

Oprócz wymienionych wyĝej kwestii, musimy równieĝ zastanowiÊ siÚ, czy chcemy podczas kÈpieli rozko-
szowaÊ siÚ przyjemnym i delikatnym strumieniem wody. Jeĝeli tak, powinniĂmy zakupiÊ opcjÚ z deszczowni-
cÈ. SÈ to wyroby przeznaczone gïównie do natrysków.  JeĂli planujemy w ïazience wannÚ do dïugich kÈpieli, 
wystarczajÈca bÚdzie bateria wannowa (standardowa lub termostatyczna) lub z dodatkowym natryskiem 
dobopïukania siÚ po kÈpieli. 

Piotr Chowaniec 
Ekspert firmy 

DIAMOND

Ã Modnym wykoñczeniem ostatnich lat sÈ ko-
lory mosiÈdzu i zïota. DORNBRACHT

Ã Czterootworowa bateria wannowa w kolorze 
czarnego chromu z wyciÈganÈ rÈczkÈ natrysku 
i wylewkÈ z perlatorem. FERRO

Ã ¥cienna wannowa bateria termostatyczna 
obsïugiwana dwoma uchwytami. AXOR

Ã Kolumnowe baterie wolnostojÈce (w kolorze 
miedzi i chromu) z zestawem natryskowym, 
przeznaczone do montaĝu podïogowego przy 
wannie. DEANTE, BELIANI
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takiego typu wyposaĝenia naleĝy podjÈÊ, za-
nim poïoĝymy kafelki.

StojÈce
AlternatywÈ wersji Ăciennych sÈ mode-
le stojÈce, inaczej sztorcowe. Sytuuje siÚ je 
na obrzeĝu umywalki, która ma w tym celu 
otwór, wykonany w fabryce. Innym roz-
wiÈzaniem jest mocowanie na blacie, obok 
umywalki. Do takiego montaĝu przeznaczo-

ne sÈ baterie nablatowe, które majÈ wyĝszy 
korpus i dïuĝszÈ wylewkÈ. 

Bezdotykowe
Oprócz standardowych wersji, urucha-
mianych przez odkrÚcenie kurka albo na-
ciĂniÚcie děwigni, moĝna nad umywalkÈ 
zaplanowaÊ bateriÚ bezdotykowÈ, wyposa-
ĝonÈ w czujnik, który reaguje na ruch 
dïoniÈ. }

Ã Oryginalna Ăcienna bateria umywalkowa z instalacjÈ ukrytÈ pod tynkiem. AXOR

Ä Bateria umywalkowa z efektownym 
industrialnym uchwytem. GRAFF

Ä Bateria umywalkowa nablatowa stojÈca zbuch-
wytem uïatwiajÈcym korzystanie z niej. FERRO

Ã Model trzyotworowy z děwigniami do wody 
zimnej i ciepïej. DORNBRACHT

Ä Obecnie bardzo modne sÈ baterie z powïokÈ 
wbkolorze czarnym. KFA ARMATURA

to_jest_modne_baterie.indd   213 18.07.2021   11:06:06


