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Baterie nablatowe do nowoczesnych łazienek

Pierwsze skojarzenie z określeniem „nowoczesna łazienka”? Pokój kąpielowy z wolnostojącą wanną i umywalką o
oryginalnym kształcie. A jeśli modna umywalka na blacie, to i odpowiednio dobrana nablatowa bateria – nie tylko
elegancka, ale przede wszystkim dobrej jakości.

Urządzając łazienkę, sporo czasu poświęcamy na poszukiwanie wanny, kafelków, umywalki – by stworzyć idealne
wnętrze. Znajdujemy właściwe modele i czujemy ulgę: gotowe. Tymczasem do ukończenia dzieła potrzebny jest
jeszcze jeden bardzo istotny element – armatura, która ma dobrze nam służyć przez lata.
Gdy wybraliśmy już modną umywalkę nablatową w kształcie misy, owalną czy prostokątną, dopasujmy do niej
smukłą, stojącą baterię nablatową. Zwróćmy między innymi uwagę na wysokość jej korpusu i długość wylewki, które
muszą być dobrane proporcjonalnie do wielkości naszej umywalki. Pamiętajmy, że wysoka bateria z długą wylewką
będzie odpowiednia do dużej umywalki, zestawienie ze zbyt małą misą grozi wiecznie mokrą łazienką. Dobrze dobrana
wysoka bateria to gwarancja komfortu użytkowania – wygodnie się myje ręce, można napełnić naczynie, np. wazon,
umyć szybko głowę.
Bateria powinna oczywiście współgrać stylistycznie z umywalką oraz całością pomieszczenia. Tu zasada wyboru na
lata może być jedna: jak najmniej udziwnień. Słynna projektantka mody Coco Chanel mawiała, że prostota jest kluczem
do prawdziwej elegancji. I myśl ta sprawdza się także w wystroju wnętrz, z łazienką włącznie.
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Strefa z umywalką jest jedną z najintensywniej użytkowanych, więc warto postawić na wysoką jakość montowanych
baterii nablatowych.
Godne uwagi są nowe modele marki Ferro – Algeo i Algeo Square. Łączą w sobie pełną prostoty elegancję i
funkcjonalność. Wyróżnia je wysoki na prawie 30 cm korpus, który wraz z wylewką dobrze będzie prezentował się nad
blatem z umywalką o ciekawym designie. Cechami tego produktu są też ergonomiczna płaska rączka uchwytu oraz
łagodny, miękki kształt. Regulator ceramiczny pozwala na łatwe i szybkie ustawienie optymalnej temperatury. Baterie
wyposażone są w regulator strumienia i przyłącza elastyczne.

Smukła, wydłużona, minimalistyczna w formie sylwetka baterii z linii Fiesta wpisze się w każdą nowoczesną
łazienkę. Opływowy kształt sprawia, że łatwo utrzymać ją w czystości. Obrotowa wylewka o długim zasięgu jest
bardzo praktycznym rozwiązaniem – można ją obrócić tak, aby było wygodnie. Dzięki praktycznej opływowej formie
nie trzeba cały czas przecierać baterii, by błyszczała – jeśli znajdzie się tam kropla wody, sama spłynie. Bateria
wyposażona jest w regulator ceramiczny, regulator strumienia i przyłącze elastyczne.
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Wśród prezentowanych modeli bateria nablatowa Veneto VeldeLine to mistrzyni ekologii. Jej ważnym zadaniem jest
dbałość o to, byśmy nie zużywali zbyt wiele wody i w ten sposób ograniczyli wydatki na utrzymanie mieszkania.
Dzięki perlatorowi, który napowietrza strumień wody powodując jego optyczne powiększenie, wykorzystujemy jej
mniej, nawet o 50%. Bateria wyposażona jest też w ceramiczny regulator FerroClick z ogranicznikiem przepływu
ciepłej wody. Nowoczesny system Easy Clean minimalizuje osadzanie się kamienia wapiennego. Kolejne zalety:
gładka chromowana powierzchnia, opływowy kształt i ustawienie kranu lekko w dół. To bateria, która zawsze lśni.
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