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Nowoczesne baterie łazienkowe

Remont łazienki to prawdziwe wyzwanie. Aby mu sprostać i w przyszłości móc cieszyć się komfortem podczas
codziennej toalety, należy starannie przemyśleć zakup poszczególnych elementów wyposażenia. Kupując płytki
ścienne, kierujemy się przede wszystkim walorami estetycznymi, ewentualnie bierzemy pod uwagę łatwość utrzymania
ich w czystości. Przy wyborze armatury musimy dodatkowo uwzględnić jej funkcjonalność i niezawodność, gdyż ma
nam służyć przez lata, będąc intensywnie eksploatowaną każdego dnia.

Baterie łazienkowe marki FERRO wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Dla osób
ceniących aktualne trendy doskonałą propozycją jest nowość w ofercie producenta – model Algeo Square dostępny w
wersji dla wszystkich urządzeń łazienkowych, co pozwala na spójny wystrój. Armatura o modnym, nowoczesnym
kształcie, bazująca na formie prostokąta wspaniale zaprezentuje się w każdym nowoczesnym wnętrzu, na przykład w
stylu industrialnym. Będzie idealnie wyglądać w połączeniu z prostokątnymi kształtami umywalki, płytek, szafek i
lustra czy też odpowiednio dobranymi chromowanymi akcesoriami. Podkreśli zdecydowany charakter pomieszczenia i
jego właścicieli. Algeo Square posiadają głowice ceramiczne, pozwalające na szybkie i łatwe ustawianie optymalnej
temperatury i wypływu wody. Ponadto zostały wyposażone w wydajne regulatory strumienia i wykończone elegancką
chromowaną powłoką. W przypadku baterii natryskowej mamy do wyboru wersję natynkową lub podtynkową, w
której korpus ukryty jest w ścianie, a na zewnątrz widoczna jest jedynie rączka i dwufunkcyjny przełącznik. System
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podtynkowy szczególnie sprawdza się we wnętrzach w stylu minimalistycznym oraz w bardzo małych łazienkach, gdyż
pozwala na uzyskanie dodatkowej przestrzeni poprzez możliwość zastosowania niewielkich rozmiarów kabiny
natryskowej.
Jeszcze bardziej ekonomiczne są baterie Genova VerdeLine posiadające certyfikat Ecolabel – najważniejsze
europejskie wyróżnienie w zakresie ekologii przyznawane wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.
Chromowane urządzenia o oryginalnym, opływowym designie świetnie prezentują się w różnych aranżacjach.
Doskonale harmonizują z klasycznymi zestawieniami beżu, brązu, bieli i szarości, jak i z bardziej śmiałymi
rozwiązaniami kolorystycznymi. Wyróżnia je nowatorska technologia VerdeLine pozwalająca na redukcję zużycia
wody o ponad połowę, w stosunku do armatury tradycyjnej. Perlator najnowszej generacji napowietrza wypływającą
wodę, przez co potrzebujemy jej znacznie mniej, a ceramiczna głowica z ogranicznikiem przepływu umożliwia
regulację strumienia. Powoduje to, że przez baterię przepływa maksymalnie 6 litrów na minutę, podczas gdy przez
standardową nawet kilkanaście. Estetyczny wygląd i niezawodność zapewni system łatwego usuwania kamienia
wapiennego easy clean. W przypadku dużych rodzin, oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia wody i energii
potrzebnej do jej ogrzania mogą być naprawdę znaczące, nie licząc satysfakcji wynikającej ze świadomości, że dbamy
o środowisko naturalne. Podobnie jak w modelu Algeo Square producent oferuje komplet baterii: umywalkową
stojącą, bidetową stojącą, wannową i natryskową ścienną.
Zakup dobrej, solidnie wykonanej armatury to inwestycja, która się opłaca. Możemy być pewni, że bezawaryjność,
niższe rachunki, a przede wszystkim komfort codziennego użytkowania zyskają uznanie wszystkich domowników.
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