
OCHRONA ŚRODOWISKA I PORTFELA

Odpowiednio dobrane baterie czynią wielką 

różnicę nie tylko dla portfela, lecz także dla naszej 

planety. Odpowiedzialni producenci przykładają 

ogromną wagę do rozwiązań przyjaznych śro-

dowisku. W czasach gdy zmagamy się z coraz  

większymi brakami wody, szczególnie w Polsce,  

baterie z mechanizmami regulującymi przepływ,  

takimi jak perlatory czy aeratory, powinny być dla 

nas oczywistym wyborem. Dzięki nim rachunki 

za energię i wodę znacząco spadną.

Przy zakupie zwracajmy też uwagę na 

materiał użyty do produkcji baterii. Najlepsze 

z nich to lity mosiądz z powłoką chromową. 

Takie zestawienie daje nam gwarancję na 

długotrwałe użytkowanie, ponieważ chrom 

posiada właściwości antykorozyjne i jest 

odporny na zarysowania. 

STREFA GOTOWANIA – BATERIE 

KUCHENNE 

Kierując się wygodą, do kuchni najczęściej 

wybieramy baterie jednouchwytowe. Jest to 

rozwiązanie bardzo ułatwiające codzienne 

obowiązki. Bateria jednouchwytowa pozwala 

na szybkie wyregulowanie temperatury wody, 

a dodatkowo redukuje jej zużycie nawet 

o połowę!  

STYL 
Baterie łazienkowe i kuchenne firmy Diamond

Wybierając baterie do 
łazienki czy kuchni, 
najczęściej kierujemy 
się wyglądem. To takie 
akcesoria  definiują styl 
w naszych domach. Ale 
warto też zwrócić uwagę 
na funkcjonalność 
i ekologię. Ten ważny 
element wyposażenia 
może nie tylko ozdobić 
wnętrze, lecz także przy-
czynić się do niższych  
rachunków za prąd 
i wodę oraz ma wpływ na 
nasze środowisko natu-
ralne. Idealna bateria 
łączy w  sobie wygodę 
użytkowania, dobre 
wzornictwo oraz troskę 
o klimat. 

TEKST I ZDJĘCIA  
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Bardzo przydatne w kuchni okazują się 

baterie z wyciąganą wylewką. Jest to nieoce-

nione rozwiązanie, gdy podczas gotowania  

chcemy umyć owoce i warzywa, czy nalać 

wodę do garnka. Możemy postawić go obok 

zlewu lub na kuchence i spokojnie napełnić 

naczynie, używając wyciągniętej wylewki. 

Każdy kto gotuje, od razu doceni taką bate-

rię i podziękuje sobie za dokonanie trafnego 

wyboru. Dodatkowo, niektórzy producenci 

oferują takie wylewki w ciekawych paletach 

kolorów. To kolejna okazja dla nas, by zaak-

centować w kuchni swój własny, unikalny 

styl, nie rezygnując z funkcjonalności.  

Jeśli zdecydowaliśmy się na wykończe-

nie kuchni w stylu retro, świetnym wybo-

rem są baterie z krzyżykowymi kurkami, 

które wspaniale podkreślą charakter naszej 

kuchni. Oczywiście wykorzystanie designu 

z dawnych lat nie oznacza przestarzałych 

rozwiązań. Baterie od sprawdzonych pro-

ducentów wyposażone są w najnowocze-

śniejsze mechanizmy, dzięki którym mamy 

zapewnioną ekonomiczną i przyjazną  

środowisku eksploatację. Kierując się wra-

żeniami estetycznymi, nie zapominajmy 

nigdy upewnić się, że same baterie, jak 

i elementy towarzyszące, takie jak wężyki 

przyłączeniowe czy głowice, wykonane są 

z najlepszych materiałów, przede wszyst-

kim z mosiądzu. 

Warto również zwrócić uwagę na 

armaturę o artystycznej formie, przygoto-

wywaną z myślą o  najbardziej wymaga-

jących klientach. Takie oryginalne kształty 

na pewno odnajdą się w wielu wnętrzach. 

Mogą nawet okazać się ich najbardziej 

charakterystycznym elementem! 

STREFA RELAKSU - BATERIE 

ŁAZIENKOWE 

Łazienka, jeśli ją dobrze urządzimy, 

może być dla nas miejscem relaksu. 

Odpowiednio dobrane baterie łazienko-

we,nadadzą wnętrzu charakter, ale też 

zapewnią wygodę i komfort. Obecnie na 

rynku jest bardzo szeroki wybór arma-

tury łazienkowej. Tylko wśród baterii 

pod prysznic możemy wybierać między 

BATERIA KING – DOSTĘPNA 
W TRZECH KOLORACH: 
CZARNY, BIAŁY I CZERWONY. 
PROPONUJEMY RÓWNIEŻ WYLEWKI 
W KOLORACH: POMARAŃCZOWY, 
SZARY, NIEBIESKI, ZIELONY. 

BATERIA MIESZAJĄCA 
UMYWALKOWA STOJĄCA RETRO 
RET-U-ST. 

SERIA ELBA – NOWOCZESNA LINIA FUNKCJONALNYCH BATERII 
KUCHENNYCH I ŁAZIENKOWYCH NALEŻĄCA DO KLASY PREMIUM. 
KOMPLETUJ BATERIE W SWOIM DOMU WEDŁUG TEJ SAMEJ SERII.
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deszczownicami, bateriami ściennymi, 

podtynkowymi czy stojącymi. Na szczęście 

uznani producenci oferują całe linie pro-

duktów w tej samej stylistyce, a to bardzo 

ułatwia urządzanie łazienki i sprawia, że 

wnętrze jest spójne. 

Decydując się na zakup, zwracajmy 

uwagę na funkcjonalność, wzornictwo 

i materiały, z których baterie zostały wyko-

nane oraz zastosowane w nich rozwiązania 

pozwalające oszczędzać wodę.

Jednym z podstawowych sposobów na 

zmniejszenie zużycia wody w łazience jest 

montaż perlatora. Zainstalowany w baterii 

pozwala nie tylko zredukować rachunki za 

prąd (podgrzewanie wody), ale też znacząco 

ogranicza zużycie wody, nawet do 60%!

Innym ciekawym rozwiązaniem 

jest zastosowanie zestawu prysznico-

wego z regulacją napowietrzania wody. 

Dodatkową zaletą jest to, że woda przez 

niego przepływająca, staje się mocno napo-

wietrzona, a  tym samym delikatniejsza dla 

naszej skóry. 

Producenci oferują także baterie termo-

statyczne, w które naprawdę warto zainwe-

stować. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa 

komfort kąpieli – temperatura wody zawsze 

jest taka, jaką ustawiliśmy, ale sprawia też, że 

zużywamy tej wody dużo mniej, dzięki temu, 

że nie musimy regulować jej ciepłoty.  

EKOROZWIĄZANIA NA WYCIĄGNIĘ-

CIE RĘKI

Oszczędzanie wody nigdy nie było 

prostsze i każdy z nas może to robić. 

Producenci oferują rozwiązania, które nie 

tylko zmniejszają rachunki, ale i minimalizują 

negatywne oddziaływanie gospodarstw 

domowych na środowisko naturalne.

Jeśli stan naszej planety nie jest nam 

obojętny, zainwestujmy w instalację dualną 

wykorzystującą „szarą wodę”. Taki zabieg 

pozwala nam na ponowne zagospodaro-

wanie wody z umywalek, wanny, prysznica 

czy pralki. Po filtrowaniu trafi ona do 

spłuczki w toalecie. W ten sposób nie tylko 

nie będziemy wykorzystywać wody pitnej 

do spłukiwania toalety, ale i znacznie ogra-

niczymy ilość produkowanych ścieków. 

Oblicza się, że woda używana do spłuki-

wania sedesu, to do 30% ogólnego dzien-

nego zużycia w gospodarstwie domowym. 

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami 

ogrodu, możemy spokojnie użyć tej wody 

do podlewania zieleni.

CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ:

• Zadbaj o szczelność sieci wodociągowej 

– przyjrzyj się uszczelkom kranów i rur, 

dokonaj niezbędnych napraw,  

• wybieraj baterie umywalkowe z eko-

-rozwiązaniami, np.: 

- termostaty (ograniczają temperaturę 

wody do ustawionego wcześniej 

poziomu), 

- perlatory (napowietrzają wodę, sprawia-

jąc, że strumień ma większą objętość),  

- ograniczniki wypływu (redukują ilość 

zużywanej wody nawet o połowę), 

- blokady (przyciski ograniczające stru-

mień i  temperaturę wody), 

- uchwyty z 2- lub 3-stopniową regulacją 

(każdy stopień, zwiększający wypływ, 

jest sygnalizowany  lekkim oporem),

• zbieraj i wykorzystuj deszczówkę, możesz 

z powodzeniem podlewać nią rośliny.

Wybór baterii kuchennych czy łazien-

kowych nie należy do najłatwiejszych, dla-

tego warto stawiać na sprawdzone marki.  

Podczas zakupów zwracajmy uwagę na 

to, czy wybrany producent posiada wyma-

gane atesty i poddaje swoje produkty 

odpowiednim procesom kontroli jakości. 

Odpowiedzialna firma stosuje rozwiązania, 

które dają pewność, że kupujemy produkt  

na lata oraz minimalizują negatywny wpływ 

na ekosystem. ♦ 

EKOPRODUKTY DIAMOND:  
PERLATOR DO BATERII – EKONOMICZNY 
PRZEPŁYW WODY, RETRO NATRYSK 
RĘCZNY, BATERIA TERMOSTATYCZNA 
NATRYSKOWA  NATYNKOWA – 
BARBADOS CUBIC CHROM

DBAJ O EKOLOGIĘ Z ROZWIĄZANIAMI, KTÓRE OFERUJE FIRMA DIAMOND
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