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W ultranowoczesnej łazience

Aktualnie na rynku dostępna jest tak szeroka gama elementów wyposażenia łazienki, że często potencjalny nabywca
gubi się w bogactwie propozycji. Jak więc urządzić łazienkę na miarę naszych oczekiwań? Warto rozważyć inwestycję
w nowoczesne rozwiązania, które zapewnią komfort użytkownikom, zaimponują gościom, zaspokoją potrzeby
estetyczne oraz zwrócą się w niedługim czasie w postaci niższych rachunków.

Elektroniczne baterie umywalkowe już od jakiegoś czasu zadomowiły się w toaletach galerii handlowych, restauracji,
teatrów czy kin. Zasada ich działania jest prosta: w korpusie mają wbudowany mały sensor (fotoelement reagujący na
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ruch), który sterując połączonym z nim elektrozaworem, uruchamia dopływ wody, gdy podłożymy pod niego ręce. Gdy
fotokomórka nie rejestruje ruchu, strumień przestaje płynąć. W efekcie unikamy sytuacji, w których często marnujemy
wodę, na przykład namydlając dłonie. Ponieważ użytkownik nie ma fizycznego kontaktu z kranem, nie brudzi go, nie
powoduje mechanicznych uszkodzeń i – co szczególnie istotne w przypadku przychodni, gabinetów lekarskich i
szpitali – nie pozostawia potencjalnie groźnych bakterii. Baterie bezdotykowe coraz częściej goszczą też w naszych
domach, jako interesujący element nowoczesnego wyposażenia, ale także sposób na oszczędności w domowym
budżecie. Model Bora Sensor Power-Safe marki Ferro na zewnątrz widoczny jest jedynie, jako chromowana wylewka
wystająca ze ściany ponad umywalką. Baterię wyposażono w podwójny system zasilania (bateria 9 V lub zasilacz),
zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem nawet przy zasłoniętym czujniku oraz napowietrzacz. Wszystko to
powoduje zmniejszenie zużycia wody nawet o 50% bez spadku komfortu mycia rąk. Bora Sensor Power-Safe
znakomicie zaprezentuje się w minimalistycznym wnętrzu na tle dużych, szarych kamiennych płytek, w otoczeniu
wmontowanego w glazurę lustra i prostej, antracytowej, częściowo otwartej szafki. Świetnie komponuje się z
designerską czarną nablatową umywalką z kamienia dolomitowego. Dolomit to naturalny, lekki, trwały i odporny na
uderzenia materiał. Łatwo utrzymać go w czystości, należy jedynie pamiętać, by nie stosować agresywnych środków
chemicznych i ostrych myjek. Wystrój uzupełniają równie minimalistyczne akcesoria z linii Novatorre Metalia 3:
pojedynczy wieszak na ręcznik, pojemnik kosmetyczny i oryginalny dozownik na mydło o nowoczesnym kształcie z
matowego szkła. Ich wysoka jakość została potwierdzona piętnastoletnią gwarancją producenta. Nieco surowe wnętrze
ocieplają dekoracyjne świece i oryginalne oświetlenie.
Tak urządzona łazienka bez wątpienia jest ultranowoczesna. Bycie nowoczesnym oznacza jednak nie tylko sięganie po
akcesoria o modnym wzornictwie wyposażone w nowinki technologiczne. Obecnie nowoczesny użytkownik to taki,
który dba także o środowisko naturalne i własny budżet poprzez wybór rozwiązań pozwalających na zmniejszenie
zużycia wody, a przez to obniżenie rachunków.
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