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Baterie z elastyczną wylewką

Choć kuchnia jest pomieszczeniem o „roboczym” charakterze, kojarzy się z rodzinnym ciepłem i bliskością. To tutaj z
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miłością i troską przygotowujemy smakołyki dla domowników, zyskując ich wdzięczność i uśmiech. To właśnie
kuchnie często stają się miejscem pogawędek przy kawie lub posiłku, a i spotkania towarzyskie nierzadko kończą się
przy kuchennym stole. Ale to tylko jedna strona medalu, bo kuchnia bywa także prawdziwą „areną” zmagań z
brudnymi owocami i warzywami oraz z przypalonymi lub mocno zabrudzonymi naczyniami. By miłe skojarzenia
wzięły górę nad tymi nieco mniej przyjemnymi, warto tak zorganizować sobie miejsce pracy, by zminimalizować
ewentualne trudności.

Badania pokazują, że przestrzeganie podstawowych zasad ergonomii w kuchni pozwala skrócić czas przygotowywania
posiłków o blisko połowę! Najważniejsze z tych reguł to dbanie, by tzw. trójkąt roboczy (lodówka-zlew-kuchenka) był
jak najbardziej zwarty, właściwe rozmieszczenie naczyń i akcesoriów w szufladach i szafkach, zaopatrzenie się w ostre
noże i inne praktyczne gadżety, dbałość o porządek oraz wyposażenie kuchni w dobrze oświetlony blat roboczy o
długości co najmniej 80 centymetrów, a także w solidną, funkcjonalną baterię zlewozmywakową, z której korzystamy
nawet kilkadziesiąt razy dziennie, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.
Ostatnio dużą popularnością cieszą się baterie z elastyczną wylewką i to nie tylko dlatego, że stanowią oryginalną
ozdobę wnętrza. O ich wyborze decydują przede wszystkim względy praktyczne. W kuchni dużo się dzieje, więc
intensywnie eksploatowana bateria musi być niezawodna, wytrzymała, odporna na zabrudzenia i łatwa do utrzymania w
czystości.
Baterie z elastyczną wylewką marki FERRO łączą te cechy z funkcjonalnością i estetycznym wyglądem. Największą
zaletą elastycznej wylewki jest jej plastyczność, umożliwiająca dowolne jej ustawienie i np. dotarcie do
trudnodostępnych miejsc naczyń o nietypowym kształcie oraz wygodne mycie samego zlewu. Model Zumba został
wyposażony w regulator ceramiczny i regulator strumienia, wysokość wylewki można regulować w zakresie 280 – 440
mm, a jej zasięg od 150 do 350 mm. Niewielki, poręczny uchwyt z rączką skierowaną ku górze znajduje się z boku
korpusu baterii, dzięki czemu nie wystaje poza obudowę zlewu i nie przeszkadza podczas mycia produktów i
zmywania. Dodatkowy atut tego modelu to możliwość wymiany wylewki na inny kolor.
Wylewki Elastico pasują nie tylko do Zumby, ale również do innych wzorów marki FERRO: Algeo Square, Lugio i
Ratio. Wymiany wylewki dokonuje się w prosty sposób przy użyciu klucza imbusowego. Kuchnie urządzamy w
różnych stylach. Te z wyrazistymi, żywymi akcentami kolorystycznymi, np. z lodówkami we wzory lub w neonowych
barwach są równie modne, jak te w klimacie industrialnym i skandynawskim. Dlatego wylewki Elastico dostępne są nie
tylko w uniwersalnych kolorach: srebrnym i białym, ale także soczystej zieleni i cytrynowym. Jeszcze więcej
możliwości wykorzystania daje bateria Libretto, podobna stylistycznie do Zumby, lecz posiadająca dodatkowo funkcję
wyciągania wylewki. Oznacza to, że głowica z przełącznikiem natrysku na strumień napowietrzony została
zamocowana na wyciąganym wężu. Rozwiązanie to pozwala na napełnienie wodą naczynia poza komorą zlewu – na
przykład na kuchence. Umożliwia też, z wykorzystaniem miski lub wiadra, mycie pod bieżącą wodą bardzo brudnych
przedmiotów, np. narzędzi, których nie chcemy wkładać do mającego kontakt z żywnością zlewu.
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