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Granitowe aranżacje w kuchni - w beżu i graficie

Granitowy zlewozmywak z dopasowaną do niego baterią o granitowej fakturze – co wy na to? Dla stawiających na
uniwersalizm – piaskowe beże. Dla lubiących odważne zestawienia – modny grafit.

Jedni lubią zmywać naczynia, inni nie. Niezależnie od tego, czy mamy zmywarkę, i tak potrzebny nam jest w kuchni
zlewozmywak – bo przecież trzeba gdzieś opłukać warzywa, ręce itd. Jaki wybrać, by był nie tylko praktyczny, ale i
stylowy? Postawmy na granit, i to nie tylko w przypadku zlewu, ale także baterii.
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Granitowe zlewozmywaki są trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości. Wykonano je z połączenia kamienia kwarcowego,
żywicy i utwardzacza, przez co są odporne na zarysowania, odbarwienia, wysokie temperatury i pęknięcia.
W prezentowanej na zdjęciu aranżacji stworzono modny duet bieli z grafitem. Surowe, minimalistyczne wnętrze,
dzięki wielkim oknom i jasnym barwom mebli o gładkich frontach z połyskiem, wydaje się optycznie większe. Powaga
bieli i grafitu została odważnie przełamana czerwienią lodówki. Efekt? Powstała niebanalna kuchnia w klimacie
loftowym. Granitowy półtorakomorowy zlewozmywak OZZY marki Ferro świetnie komponuje się z szarością ścian i
okien, doskonale współgra z industrialnymi lampami. To model wpuszczany w blat, wyposażony w praktyczny
ociekacz – można go zamontować zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Ma małą komorę pomocniczą z odpływem,
co przydaje się do mycia sztućców czy płukania warzyw. W zestawie jest syfon z automatycznym korkiem. Co istotne,
producent daje na zlewozmywak 10 lat gwarancji.
Do zlewu dopasowano stojącą baterię Freya w kolorze grafitowym, o powierzchni przypominającej fakturę granitu. Ma
obrotową wylewkę z wyciąganą rączką natrysku, co przyda się przy myciu dużych naczyń czy trudno dostępnych
miejsc. Na rączce znajduje się przełącznik, którym zmienimy strumień wody ze zwykłego na natryskowy.
Dla osób lubiących bezpieczne kolory idealna będzie jasna aranżacja – „scandi” – z granitami w odcieniu beżu. Jej
atutem jest to, że w każdej chwili możemy dodać mocniejszy detal, który sprawi, że kuchnia nabierze nowego
charakteru. Granit przywodzi na myśl inspiracje światem natury, dobrze współgra z kolorami ziemi i zielenią roślin.
Jasne kolory mogą stać się tłem dla dodatków, które będą wprowadzeniem na przykład w styl prowansalski – ze
zdobionymi kwiatowymi wzorami doniczkami z ziołami czy kolorowymi pojemnikami na przyprawy.
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Wśród nowych produktów marki Ferro warto zwrócić uwagę na jeszcze dwa inne modele stojących baterii Freya do
zlewozmywaków granitowych. Ich wyróżnikami są smukła, opływowa linia i ciekawe, designerskie kształty wygodnej
obrotowej wylewki. Wyposażone zostały w regulator ceramiczny, regulator strumienia i przyłącze elastyczne. Oba
modele są dostępne w kolorze grafitowym oraz beżowym – tworzą więc spójną całość z granitowymi zlewami,
stanowiąc nie tylko praktyczny, ale równocześnie bardzo elegancki element nowoczesnej kuchni.
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FERRO
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