newss.pl

Komfort w wannie

Chociaż na co dzień najczęściej bierzemy szybki prysznic, nic nie jest w stanie zastąpić relaksu jaki daje kąpiel w
wannie – w delikatnej pianie, przy kojącym aromacie olejków i dźwiękach nastrojowej muzyki. Wanna jest również
niezastąpiona podczas kąpieli małych dzieci i przydaje się podczas prania ręcznego, dlatego też nawet w najmniejszych
pomieszczeniach coraz częściej decydujemy się na jej montaż.
Podczas zakupu nowych urządzeń czeka nas jednak nie tylko wybór odpowiadającej nam wanny, ale i baterii. Wbrew
pozorom jest to istotna sprawa, gdyż niewłaściwie dopasowana armatura może szpecić wnętrze, przeszkadzać podczas
kąpieli, bądź psuć się w przypadku produktu niskiej jakości. Poniżej przedstawiamy kilka aranżacji z użyciem różnych
baterii marki Ferro, pozwalających na dobranie właściwego modelu do wielkości łazienki i jej stylu, a także naszych
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potrzeb i preferencji.
W bateriach z linii VerdeLine zastosowano szereg praktycznych i proekologicznych rozwiązań, co zaowocowało
licznymi nagrodami dla producenta, a przede wszystkim zadowoleniem i komfortem użytkowników. Regulator
ceramiczny FerroClick posiada dwa poziomy otwarcia przepływu: bardziej ekonomiczny oraz maksymalny, gdy
chcemy szybko napełnić wannę. Dzięki systemowi kontroli ciepłej wody, możemy ustawić baterię w położeniu
chroniącym przed wypływem nadmiernie gorącego strumienia i w konsekwencji ewentualnym poparzeniem, co
szczególnie docenią rodzice małych dzieci uczących się samodzielnego korzystania z urządzeń łazienkowych. Bateria
Veneto VerdeLine o eleganckim, ale uniwersalnym designie, zaprojektowana na bazie kwadratu i prostokąta
znakomicie zaprezentuje się w każdej nowoczesnej aranżacji. Szczególnie atrakcyjnie wygląda w nieco surowym
klimacie industrialnym.
Równie estetyczny i funkcjonalny model Genowa VerdeLine wyróżniają owalne i okrągłe kształty oraz bardziej
miękka linia, co sprawia, że lepiej eksponuje swoje walory w przytulnych łazienkach w otoczeniu ciepłych barw i
naturalnych materiałów.
Niezwykle eleganckie i modne, a przy tym funkcjonalne są baterie wielootworowe z linii Metalia. Poszczególne
elementy przeznaczone zostały do montażu na szerokiej obudowie wanny lub specjalnie półeczce, wykonanej obok
wanny. Bateria prezentuje się wyjątkowo wytwornie, gdyż na zewnątrz widoczne są jedynie regulatory, wylewka i
rączka natrysku, a wysuwany wąż schowany jest pod obudową. Do wyboru mamy wylewkę tradycyjną lub kaskadową,
która nie tylko efektownie wygląda, ale umożliwia też szybkie napełnienie wanny szerokim strumieniem. Baterie te
łatwo utrzymać w czystości, a trwałość materiałów i solidność wykonania została potwierdzona siedmioletnią
gwarancją producenta. Zalet takiego rozwiązania jest naprawdę wiele, wymaga ono jednak pomieszczenia o większym
metrażu, pozwalającym na odsunięcie wanny od ściany. Model Metalia 57 dostępny jest jednak również w wersji
podtynkowej z mechanizmem ukrytym w ścianie. Umożliwia to ciekawą aranżację niewielkiej łazienki oraz każdego
minimalistycznego, nowoczesnego wnętrza.
Armaturę wannową montujemy na lata, a jej wymiana często wiąże się z poważnym remontem. Warto więc
zainwestować w niezawodne produkty wysokiej jakości, estetyczne i spełniające nasze oczekiwania, aby przez długi
czas relaksować się i nabierać sił podczas komfortowej kąpieli.
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