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Zlewozmywaki do nowoczesnych kuchni

Wśród wielu kuchennych sprzętów na szczególną uwagę zasługuje właściwie dobrany do potrzeb użytkowników oraz
aranżacji wnętrza zlewozmywak. Używany wielokrotnie w ciągu dnia powinien być wykonany z wysokiej jakości
materiałów, a także posiadać wystarczającą liczbę komór oraz odpowiadającą nam wielkość i kształt. Zlewozmywaki
umieszczane są zarówno w otoczeniu szafek i innych elementów wyposażenia przy ścianie lub pod oknem, jak i w
centralnym miejscu na kuchennej wyspie. Wraz z nowoczesnymi bateriami tworzą wspaniałe kompozycje ozdabiające
wnętrza. W kolekcjach Ferro znajdziemy dwa rodzaje zlewozmywaków: stalowe i granitowe. Modele jedno, dwu i
półtorakomorowe, z ociekaczem lub bez odznaczają się atrakcyjnymi kształtami i estetycznym wykończeniem.

Elegancja stali
Zlewozmywaki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 charakteryzują się trwałością, a także odpornością na ścieranie
i zanieczyszczenia na długo zachowując elegancki wygląd. Wpuszczane w blat lub nakładane na szafkę kuchenną, o
wykończeniu klasycznym gładkim oraz praktycznym: len są wygodne w użytkowaniu i stanowią doskonałą ozdobę
strefy zmywania. Różnorodne kształty i rozmiary pozwolą na dobór odpowiadającego nam modelu. Okrągłe,
prostokątne lub kwadratowe świetnie zaprezentują się przede wszystkim w nowoczesnych aranżacjach, choć dzięki
swej uniwersalnej barwie pasować będą do każdej stylistyki. Do kuchni, w których dominują odcienie brązu i beżu,
drewniane meble i dodatki dekoracyjne stalowe zlewozmywaki z baterią o okrągłej, pochylonej nad komorą wylewce
wprowadzą nieco surowy akcent, przełamując ciepły, naturalny wystrój. W pomieszczeniach o minimalistycznych
często industrialnych aranżacjach, idealnie będą współgrać z odcieniami bieli i szarości, tworząc udaną parę z
bateriami o prostych, geometrycznych formach.
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Piękno granitu
Kuchnie, do których wprowadzono naturalne elementy takie jak na przykład drewniane meble czy pojemniki na
produkty spożywcze zestawione z miłą, uspokajającą kolorystyką korzystnie wpływają na nastrój użytkowników.
Niekiedy znajdziemy w nich również pięknie wyeksponowane zioła i inne rośliny, które podkreślają ciepły wystrój. Do
takich pomieszczeń wspaniale będą pasować granitowe zlewozmywaki. Na ich wyjątkowy wygląd i walory
funkcjonalne ma wpływ nowoczesna technologia produkcji. Barwiony kamień kwarcowy, żywica i utwardzacz tworzą
specjalną kompozycję odporną na zarysowania i drobne uszkodzenia mechaniczne. W kolekcji występują modele
posiadające przelew, wpuszczane w blat o kwadratowej, prostokątnej, okrągłej i zbliżonej do kształtu trapezu formie
komór. Wytrzymałe, miłe w dotyku, łatwe w utrzymaniu w czystości w pięknych barwach: piaskowej, grafitowej i
białej oraz atrakcyjnych formach nadadzą niepowtarzalnego uroku kuchennym wnętrzom. Zlewozmywaki granitowe w
kolorze piaskowym wprowadzą przytulną atmosferę, grafitowe ożywią pomieszczenie, świetnie wyodrębniając się z
jasnego tła, zaś białe dobrze będą prezentować się w każdej aranżacji. Do tych niezbędnych kuchennych akcesoriów
dobierzemy estetyczne baterie. Pokryte elegancką chromowaną powłoką o wysokich, zaokrąglonych wylewkach staną
się doskonałą ozdobą każdego modelu. Interesującą propozycją, stworzoną specjalnie dla tego typu zlewozmywaków
są baterie charakteryzujące się podobną linią wzorniczą, dostępne w dwóch barwach: grafitowej i piaskowej.
Grafitowy zlewozmywak i bateria o dekoracyjnej powierzchni przypominającej strukturę granitu i tym samym kolorze
w wersji: stojącej lub stojącej z wyciąganym natryskiem, a może komplet w pięknej naturalnej barwie pustynnego
piasku? Obie propozycje wyglądają znakomicie, tworząc oryginalny granitowy zestaw.
Zlewozmywaki są nieodłączną częścią wyposażenia każdej kuchni. Poza swoimi walorami praktycznymi powinny
odznaczać się estetycznym wzornictwem, gdyż często używane, umieszczone w centralnym miejscu pomieszczenia
będą zawsze zwracać uwagę wchodzących i wraz z bateriami nadawać wyraz całej aranżacji.
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