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Bateria i zlewozmywak w nowoczesnej kuchni

Nieodłączna kuchenna para to zlewozmywak oraz pasująca do niego atrakcyjna i funkcjonalna bateria. Umieszczone
przy ścianie, pod oknem lub na kuchennej wyspie, należą do podstawowego wyposażenia jednego z najważniejszych
domowych pomieszczeń. W ofercie rynkowej znajdziemy wiele interesujących modeli baterii i zlewozmywaków. Do
wyboru mamy zatem baterie jedno lub dwuuchwytowe, z wyciąganą wylewką, ścienne lub stojące, z nowoczesnymi
rozwiązaniami technologicznymi. Różnorodne kształty oraz estetyczne wykończenie umożliwiają dobranie baterii do
każdej kuchni. W komplecie z baterią znajduje się zlewozmywak. Stalowy, granitowy, jedno, półtora lub
dwukomorowy w atrakcyjnej formie i barwie wraz z dobrze dobraną baterią jest doskonałą ozdobą wnętrza.
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych propozycji udanego połączenia baterii ze zlewozmywakiem. Produkty należą
do oferty firmy FERRO.
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Bateria Sonata z obrotową, wyciąganą i wygiętą w łuk wylewką tworzy wspaniałą kompozycję ze zlewozmywakiem
wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304. Ta piękna bateria posiada wiele zalet funkcjonalnych. Wysoka wylewka
umożliwia komfortowe mycie, wchodzący w skład urządzenia aerator napowietrza strumień wody, zaś regulator
ceramiczny Cold Start sprawia, iż po uruchomieniu z baterii popłynie zimna woda, a nie zmieszana, jak w przypadku
modeli standardowych. Jednokomorowy zlewozmywak z przelewem górnym towarzyszący Sonacie wyposażony
został w użyteczny ociekacz. Bateria pokryta elegancką chromowana powłoką i zlewozmywak z wykończeniem typu:
len znakomicie harmonizują z jasnym granitowym blatem kuchennej wyspy.

Granitowy zlewozmywak Ozzy w kolorze piaskowym pasuje do jasnego wystroju pomieszczenia. Jednokomorowy,
wykonany z trwałego, odpornego na zarysowania i pęknięcia materiału, z ociekaczem i automatycznym korkiem jest
świetnym rozwiązaniem do modnie zaaranżowanego wnętrza. W parze ze zlewozmywakiem występuje designerska
bateria Algeo Square, wysoka, o masywnej konstrukcji i opływowej linii wzorniczej. Bateria posiada wygodną
obrotową wylewkę oraz płaski, ergonomiczny uchwyt. Wyposażona została w regulator ceramiczny i pokryta
chromowaną powłoką. Oba urządzenia tworzą piękny i praktyczny kuchenny duet.
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Bateria Freya i zlewozmywak granitowy Ozzy to mistrzowskie połączenie kształtów i kolorystyki. Bateria posiada
ozdobną powierzchnię przypominającą strukturę granitu. Dzięki identycznej piaskowej barwie oba urządzenia
prezentują się naprawdę wspaniale. Freya wyposażona została w funkcjonalną obrotową wylewkę z wyciąganą rączką
natrysku, regulator ceramiczny oraz automatyczny przełącznik natrysk/strumień. Towarzyszy jej okazały
półtorakomorowy zlewozmywak z ociekaczem i automatycznym korkiem. Oryginalna faktura i ciepła kolorystyka
czynią z tej pary niezwykle atrakcyjny komplet do wnętrz urządzonych w naturalnej stylistyce.

Elegancka bateria Rapsody o prostej nowoczesnej formie wygląda imponująco przy dużym nakładanym
dwukomorowym zlewozmywaku wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304. Obrotowa wylewka o długim ramieniu
tworzy kąt prosty z korpusem baterii, a płaska i delikatnie zaokrąglona rączka idealnie się z nią komponuje. Rapsody
należy do kolekcji baterii energooszczędnych. Wyposażona została w wydajny, obficie napowietrzający wodę regulator
strumienia oraz głowicę ceramiczną typu Cold Start, pozwalająca zaoszczędzić nawet do 30% ciepłej wody. Bateria
występuje w parze ze stalowym zlewozmywakiem wykończonym powłoką typu: len. Zestaw prezentuje się znakomicie
w monochromatycznym kuchennym wnętrzu, w którym dominują sprzęty w odcieniach bieli i szarości.
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Wyraźnie wyodrębniający się z aranżacji granitowy zlewozmywak w grafitowej barwie świetnie wygląda z baterią
Lugio o nowoczesnej formie. Perfekcyjnie wyprofilowana obrotowa wylewka i niewielki, wygodny w użyciu uchwyt
sprawiają, że bateria pasuje do każdego wystroju kuchni. Lugio posiada regulator ceramiczny i regulator strumienia.
Uzupełnieniem strefy zmywania jest jednokomorowy zlewozmywak Kizz. Wyposażony w ociekacz i automatyczny
korek, odporny na wysoką temperaturę, zarysowania i pęknięcia w razie przypadkowego uderzenia, o niezwykle
dekoracyjnej powierzchni jest doskonałą propozycją dla ceniących połączenie rozwiązań praktycznych z ponadczasową
estetyką.
FERRO S.A.
(PRESS BOX)
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