TO JEST MODNE BATERIE

Joanna D browskai
FOT. FERRO

Efektowna ozdoba
kuchni i azienki
Baterie nale do kuchennej i azienkowej bi uterii.
Najmodniejsze s proste, wr cz ascetyczne formy
z pow ok w kolorze czarnym, miedzianym lub
z otym, ale zwolennicy wn trz w stylu retro tak e
znajd produkty dla siebie. Klasyka w srebrnym
macie albo po ysku jest ponadczasowa.
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K

rany ró ni si rodzajem wykorzystanych materia ów – korpus najcz ciej wykonany jest z mosi dzu.
Ta sze wyroby pokrywa si cienk pow ok z chromu, która z czasem ulega uszkodzeniom mechanicznym (rysuje si i uszczy). Dro sze maj wytrzyma na wszelkie
uszkodzenia pow ok PVD. Dost pne s
w wersji matowej i b yszcz cej, w odcie-

niach srebra, z ota, mosi dzu, bieli, czerni
i wielu innych kolorach z ozdobami z ceramiki, szk a, kompozytu i pó przezroczystych
tworzyw sztucznych.
Wybieraj c bateri , poza wzgl dami estetycznymi, warto równie zwróci uwag na
funkcje oszcz dzaj ce wod . Zapewniaj to
perlatory napowietrzaj ce strumie , dzi ki
czemu wydaje si on obfitszy, a tak e ograniczniki, które zmuszaj do pokonania nieznacznego oporu, by uzyska pe en wyp yw.
W domu z ma ymi dzie mi w azience sprawdz si wy czniki czasowe i czujniki ruchu,
w kuchni – bateria z wk adem filtruj cym.

Zlewozmywakowe
Krany w kuchni najcz ciej montuje si na
zlewie. Nale y dobra d ugo i wysoko
wylewki do jego wielko ci i kszta tu (kwadratowe, prostok tne, okr g e, trapezowe
i naro ne, jedno- lub dwukomorowe, z ociekaczem lub bez). W sprzeda y s klasyczne
krany z obrotowymi kurkami i nowoczeniejsze produkty z jednym uchwytem do
regulacji.
cienne i stoj ce
Baterie kuchenne s przytwierdzane w rozmaity sposób. cienne mocuje si bezpo rednio do ciany, stoj ce osadza si w obudowie
zlewu lub w blacie. Taki otwór da si wyci
samodzielnie, ale najlepiej zleci wyci cie go
w sklepie, w którym zlew kupujemy. Zwykle
dost pne s wyroby fabrycznie przygotowane
do takiego monta u.
Odmiany cienne umo liwiaj ca kowite
ukrycie przy czy wodoci gowych pod tynkiem, co zapewnia estetyczny wygl d.
Do monta u baterii stoj cej potrzeba
troch przestrzeni pod zlewem. Najlepiej
prezentuje si bez adnych elementów wyposa enia powieszonych nad ni (bez szafek,
pó ek), np. na kuchennej wyspie.

Baterie z obrotow elastyczn wylewk z EPDM (dost pn
w kilku kolorach), któr mo na wymienia . DIAMOND, FERRO

wod i mycie wysokich naczy . Do zlewów
usytuowanych pod oknem przeznaczone s
jednouchwytowe baterie sk adane. Zakres
ruchu wylewki wynosi 90°, po z o eniu jej
wysoko to zaledwie ok. 6 cm.
Reaguj ce na dotyk
W przypadku modeli dotykowych, aby
swobodnie korzysta z wody o ustawionej
wcze niej temperaturze i wy czy przep yw, wystarczy dotkn baterii d oni
lub okciem. Niewielki przep yw (np. tylko 7,2 l/minut ) to oszcz dne zu ycie wody.
Bateria zlewozmywakowa z natryskiem.
Wykonana z litego mosi dzu z pow ok
chromow . Wyposa ona w regulator ceramiczny
i perlator z systemem oszcz dzania wody.
Natrysk z prze cznikiem strumienia wody
osadzony na spr ynie umo liwia swobodne
manewrowanie. DIAMOND

Dotykowe uruchamianie umo liwia szybkie
w czanie i wy czanie, dzi ki czemu czas
jej wyp ywania jest krótszy. Odpowiednio
ustawiona temperatura wody ochroni dzieci (i nie tylko) przed oparzeniem, a wysoka
wylewka pozwala na swobodne nape nianie
nawet wielkich garnków, które mo emy
Elektroniczna jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa z wysok wylewk , obracan
w zakresie 360°. Strumie zimnej wody
uruchamia si poprzez dotkni cie korpusu
wierzchem d oni. Aby zwi kszy temperatur ,
nale y u y d wigni. GROHE

Z ruchom wylewk
Przy wybieraniu kranu, warto zwróci uwag na modele z rozmaitymi funkcjami, mi dzy innymi z elastyczn wylewk , w której
strumie wody mo na zwróci w dowolnym kierunku, co u atwia mycie naczy
i ca ego zlewozmywaka, a tak e nape nianie nawet bardzo du ych garnków. Takie
wylewki dost pne s w kilku kolorach.
W wersjach z wyci gan wylewk – mo e
by ona wyci gana, obracana o 360° i obs ugiwana jedn r k . Umo liwia nape nianie
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Sk adana wylewka umo liwia otwarcie okna
nad zlewem. FERRO

Z funkcj filtrowania wody
Nowo ci s baterie wyposa one we wk ad
filtruj cy, który montuje si pod zlewem.
Sprzedawane s w zestawie z bateri . Wk ad
wystarcza do przefiltrowania 6000 l wody.

Prysznicowe

Bateria wyposa ona w filtr umo liwia picie
zdrowej wody prosto z kranu. KFA ARMATURA

stabilnie trzyma dwoma r kami – wyp ywanie strumienia zako czymy, dotykaj c
bateri garnkiem.

Obecnie coraz rzadziej stosuje si modele
dwuuchwytowe, do wody zimnej i ciep ej.
Zast puje si je bateriami jednouchwytowymi
z mieszaczem, które w prosty sposób umo liwiaj ustawienie jej w a ciwej temperatury.
Kupuj c bateri do kabiny natryskowej,
warto przyjrze si jako ci wyko czeniowej
pow oki, mechanizmowi uchwytu g ówki s uchawki, jako ci i d ugo ci w a prysznicowego (w nieskr tny nie powinien by zbyt d ugi, bo inaczej mo e si pl ta pod nogami).
Natynkowe
Baterie prysznicowe produkuje si w wersji natynkowej i podtynkowej. Pierwsze
ca e s widoczne na cianie, w przypad-

ZDANIEM EKSPERTA
Na co zwróci uwag podczas zakupu baterii zlewozmywakowych i umywalkowych?
Wybór armatury azienkowej to tylko pozornie proste zadanie – wybra t , która

Katarzyna Pluta
Ekspert
KFA Armatura

by jedynym kryterium.
Na pocz tek warto „zwa y ” w d oni wybrany model – ten solidnie wykonany
na pewno b dzie ci szy.

ow !), ale te u atwi czyszczenie baterii. Na rynku s dost pne modele z napowietrzaczem typu coin slot,
które mo na atwo odkr ci bez u ycia narz dzi, np. monet . Przecie nie zawsze podczas porz dków w azience mamy pod r k odpowiednie narz dzia i pó niej zapominamy, e mieli my wyczy ci t cz

baterii.

A napowietrzacz dobrze spe nia swoje funkcje tylko wtedy, gdy nie jest zakamieniony i brudny.
Na koniec mam te tak rad – je li nie przepadasz za sprz taniem, nie wybieraj modelu chromowanego,
bo wida na nim ka d kropl wody. Wybierz wersj w bieli lub czerni. I, co kluczowe, bo wp ywa na wygl d
ca ej azienki, wybieraj modele umywalkowe, wannowe i prysznicowe z tej samej kolekcji.
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ku drugich – tylko wyznaczone elementy wystaj spod ok adziny ciennej, tj.
uchwyty do regulowania strumienia, w
ze s uchawk , ewentualnie deszczownica i g owice do wodnego masa u. Korpus
oraz istotne cz ci mieszaj ce wod ukryte s w cianie.

najbardziej si podoba i ju . Oczywi cie, wygl d produktu jest wa ny, ale nie mo e

Poza tym kluczowy jest napowietrzacz, który nie tylko znacz co mo e obni y zu ycie wody (nawet o po-

210

Natrysk wyposa ony w deszczownic
zapewnia przyjemny relaks podczas k pieli.
DORNBRACHT, DIAMOND
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Podtynkowe
W tego typu modelach, najwa niejsze mechanizmy hydrauliczne s trudno dost pne.
G ównie z tego powodu nale y wybra bateri
wysokiej jako ci. Tu nie sprawdzaj si najta sze wyroby – gdy si zepsuj , b dziemy zmuszeni do remontu. Z drugiej strony, warianty
podtynkowe u atwiaj piel gnacj , bo elementów do czyszczenia jest mniej. Zapewniaj jednocze nie oszcz dniejsz form wystroju kabiny, co ma szczególne znaczenie w niewielkich
azienkach. Ich monta jest troch bardziej

skomplikowany. Korpus armatury i elementy
doprowadzaj ce wod ukrywa si we wn kach
wykutych w cianie, widoczne pozostaj same
uchwyty i zewn trzna cz
wylewki.
Z termostatem
Pod prysznicem przydaje si termostat, który
s u y do precyzyjnego ustawienia po danej
temperatury wody – na ogó wyposa ony te
w blokad do np. 38°C. Ale nie w ka dej
azience b dzie dzia a w a ciwie – je li
wod u ytkow przygotowuje przep ywowy
kocio grzewczy, lepiej ustawi niezbyt
wysok temperatur ciep ej wody na kotle
i ju nie miesza jej z zimn (wtedy b dzie
si zmienia wielko strumienia wody, a nie
jej temperatura).
Z deszczownic
Bardzo atrakcyjnym i praktycznym elementem natrysku jest deszczownica, z której woda wyp ywa w postaci przyjemnej
m awki. Niektóre nowoczesne modele wyposa one s w o wietlenie diodowe w ró nych kolorach. W czasie brania prysznica
mo na wi c dodatkowo korzysta z chromoterapii.

Zestaw natryskowy z intuicyjnym sterowaniem
pokr t ami; panel tworzy wygodn pó k na
kosmetyki. KLUDI

Bateria natryskowa z prost r czn s uchawk ,
zintegrowana z funkcjonaln pó k – ca o
wykonana z bia ego corianu®. REXA DESIGN

Z przyciskami zamiast pokr te
Nowym trendem jest zast powanie pokr te baterii prysznicowych przyciskami,

co chwal sobie rodzice maluchów i osoby
starsze – na takich elementach nie lizgaj
si d onie, wi c w kabinie jest bezpieczniej.
REKLAMA
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Wannowe
Takie baterie wyposa one s w wylewk
i s uchawk natryskow . Przy dobieraniu
konkretnego modelu, wa ne jest dopasowanie d ugo ci wylewki, jak równie d ugo ci
w a natrysku (powinien si ga poza rant
niecki). Podobnie jak w przypadku baterii
prysznicowych, mo na wybra wersj z termostatem.
Montowane na wannie lub na cianie
Modele sytuowane na wannie s najpopularniejsze. Aby je za o y , w zale no ci od
modelu baterii, potrzeba od dwóch do a
pi ciu otworów w rancie misy albo na jej
obudowie. Mo na tak e kupi baterie przeznaczone do osadzania na cianie (natynkowo b d podtynkowo). W tym przypadku, przydatny jest mechanizm do zwijania
w a, eby nie zwisa w niecce wanny,
rysuj c jej pow ok .
Z szerok kaskadow wylewk
Bateria taka zapewnia mocniejsze doznania,
ni ta o tradycyjnej szeroko ci. Jednocze nie
woda z niej wyp ywaj ca nie ha asuje – koj co szumi. K pi cy si mo e poczu si jak
przy wodospadzie.
Pod ogowe stoj ce
Przy wannie wolnostoj cej mo na zamontowa bateri stoj c pod ogow , która wygl da
bardzo dekoracyjnie, zw aszcza je li jest pokryta pow ok w kolorze z ota lub miedzi.

Modnym wyko czeniem ostatnich lat s kolory mosi dzu i z ota. DORNBRACHT

Czterootworowa bateria wannowa w kolorze
czarnego chromu z wyci gan r czk natrysku
i wylewk z perlatorem. FERRO

Umywalkowe
Mo emy wybiera pomi dzy tradycyjnymi bateriami z kurkami a modelami jednouchwytowymi. Wi ksz popularno ci ciesz si wersje z jedn d wigni , poniewa
atwiej i szybciej ustawia si strumie oraz
temperatur , co jest wygodniejsze i oszcz dza wod .
cienne
Baterie mog by mocowane na cianie nad
umywalk , ale to rozwi zanie stosuje si
przy starszych instalacjach. W nowoczesnych azienkach ch tniej montuje si wersje
podtynkowe, czyli takie, w których ca y mechanizm wewn trzny zostaje ukryty w cianie, na zewn trz wida tylko maskownic ,
uchwyt i wylewk . Decyzj o zastosowaniu

cienna wannowa bateria termostatyczna
obs ugiwana dwoma uchwytami. AXOR

ZDANIEM EKSPERTA
O czym nale y
czownic

pami ta

oraz bateri

wybieraj c zestaw natryskowy z desz-

termostatyczn

natryskow

i wannow ?

Przede wszystkim, musimy zdecydowa , czy wolimy baterie tradycyjne, w których

Piotr Chowaniec
Ekspert firmy
DIAMOND

sami ustawiamy temperatur wody, przekr caj c uchwyt w lewo lub prawo, czy
preferujemy wygod i chcemy ustawi sta

temperatur wody i regulowa tylko

jej przep yw.
Niezale nie od wybranej opcji, trzeba pami ta o prawid owym rozprowadze-

niu instalacji wodnej. Do ka dego wariantu odleg o

pomi dzy podej ciem wody zimnej i ciep ej powinna

wynosi 15 cm.
Drug wa n spraw jest wykonanie podej cia zimnej wody z prawej strony, ciep ej z lewej – zgodnie ze
sztuk . Jest to szczególnie istotne w bateriach termostatycznych – w przypadku gdy podej cia wody b d
zamienione, nie b dzie ona dzia a a prawid owo.
Oprócz wymienionych wy ej kwestii, musimy równie zastanowi si , czy chcemy podczas k pieli rozkoszowa si przyjemnym i delikatnym strumieniem wody. Je eli tak, powinni my zakupi opcj z deszczownic . S to wyroby przeznaczone g ównie do natrysków. Je li planujemy w azience wann do d ugich k pieli,
wystarczaj ca b dzie bateria wannowa (standardowa lub termostatyczna) lub z dodatkowym natryskiem
do op ukania si po k pieli.
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Kolumnowe baterie wolnostoj ce (w kolorze
miedzi i chromu) z zestawem natryskowym,
przeznaczone do monta u pod ogowego przy
wannie. DEANTE, BELIANI

Model trzyotworowy z d wigniami do wody
zimnej i ciep ej. DORNBRACHT
Obecnie bardzo modne s baterie z pow ok
w kolorze czarnym. KFA ARMATURA

Oryginalna cienna bateria umywalkowa z instalacj ukryt pod tynkiem. AXOR

takiego typu wyposa enia nale y podj , zanim po o ymy kafelki.

ne s baterie nablatowe, które maj wy szy
korpus i d u sz wylewk .

Stoj ce
Alternatyw wersji ciennych s modele stoj ce, inaczej sztorcowe. Sytuuje si je
na obrze u umywalki, która ma w tym celu
otwór, wykonany w fabryce. Innym rozwi zaniem jest mocowanie na blacie, obok
umywalki. Do takiego monta u przeznaczo-

Bezdotykowe
Oprócz standardowych wersji, uruchamianych przez odkr cenie kurka albo naci ni cie d wigni, mo na nad umywalk
zaplanowa bateri bezdotykow , wyposaon w czujnik, który reaguje na ruch
d oni .

Bateria umywalkowa z efektownym
industrialnym uchwytem. GRAFF

Bateria umywalkowa nablatowa stoj ca z uchwytem u atwiaj cym korzystanie z niej. FERRO

