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Liczne zawodowe i domowe obowiązki oraz tempo życia jakie narzuca nam współczesny świat, wymagają
efektywnego wykorzystania każdej chwili, także tej poświęconej na higienę osobistą. Kąpiel w wannie, choć przyjemna
i odprężająca, staje się raczej luksusem od święta, natomiast na co dzień znacznie częściej bierzemy szybki prysznic.
Odpowiednie zaaranżowanie strefy prysznica w łazience sprawi, że nie tylko zyskamy modne i funkcjonalne wnętrze,
ale też komfortowe warunki do połączenia toalety z relaksem i regeneracją dla ciała i umysłu.

Wybór zestawu prysznicowego zawierającego baterię, deszczownię oraz rączkę z wężem w metalowym oplocie
posiada szereg zalet. Kąpiel w strugach deszczu pozwala rano nabrać energii, a wieczorem odprężyć się po aktywnie
spędzonym dniu i złagodzić stres. Fakt, że nie musimy trzymać rączki prysznica pozwala na korzystanie z obu rąk, co
jest bardzo wygodne na przykład podczas mycia włosów, a wręcz nieocenione w przypadku osób starszych i
niepełnosprawnych, które mogą trzymać się specjalnych uchwytów. Dzięki funkcji przełączania strumienia wody z
deszczowni na tradycyjny prysznic możemy natomiast umyć się bez moczenia włosów oraz napełnić wodą miski, gdy
wykorzystujemy kabinę do ręcznego prania. Rozwiązania techniczne zastosowane w armaturze marki Ferro, solidność
wykonania, a także interesujące wzornictwo sprawiają, że przez długi czas będziemy korzystać z wygodnych w użyciu
urządzeń łazienkowych, ciesząc się ich bezawaryjnością i atrakcyjnym wyglądem.
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Deszczownia z natryskiem i baterią Algeo znakomicie wygląda w minimalistycznej łazience z otwartą strefą prysznica
i odpływem liniowym dyskretnie wkomponowanym w podłogę. Pokryta elegancką chromową powłoką armatura zdaje
się wtapiać w beżowo-szarą ścianę wyłożoną dużymi płytkami przypominającymi naturalny kamień. Jedyny ozdobny
element to łukowato wygięty drążek zakończony głowicą o średnicy 20 cm. Zestaw zawiera mydelniczkę, a
deszczownia i trzyfunkcyjna rączka natrysku zostały wyposażone w system łatwego usuwania kamienia wapiennego
Easy Clean. Projektanci wnętrza zrezygnowali z szafek na rzecz efektownie podświetlonych wnęk ściennych
pełniących rolę półeczek na kosmetyki.
Z kolei deszczownia z natryskiem Trinity przypominająca nieco Algeo pod względem wzornictwa i parametrów została
wyposażona w praktyczną baterię z regulatorem termostatycznym. Blokada safe stop 38°C uniemożliwia wypływ wody
o wyższej temperaturze, a funkcja safe touch system sprawia, że korpus baterii nie nagrzewa się. Oba chroniące przed
ewentualnym poparzeniem zabezpieczenia są szczególnie doceniane przez rodziców młodszych dzieci oraz osoby
starsze.
Zestaw Trevi posiada dodatkową zaletę, jaką jest możliwość regulacji wysokości drążka w zakresie od 80 do 125
centymetrów. Relaks w delikatnie masujących strugach zapewni wysokiej jakości głowica talerzowa Slim o średnicy
300 mm wykonana ze stali nierdzewnej i zaopatrzona w optymalną liczbę dysz.
Jeżeli nie odpowiada nam design głowicy deszczowni lub nie działa ona należycie, można wymienić na nowy tylko ten
element. Głowice Slim dostępne są w wersji okrągłej o średnicy 200 mm i kwadratowej: 200x200 mm. Jeżeli
dysponujemy mniejszym budżetem na wymianę talerza, możemy zdecydować się na modele Rondo oraz Squerto o
takich samych wymiarach jak Slim i również wyposażone w system łatwego usuwania kamienia wapiennego, ale
zdecydowanie tańsze.
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