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Bateria do umywalki

Oszczędne w formie i w zużyciu wody, dbające o nasze bezpieczeństwo i wygodę. Takie są baterie umywalkowe XXI
wieku.

Wodny tandem – bateria i umywalka – ma nam długo i dobrze służyć. Dlatego warto postawić na produkty wysokiej
jakości, o stonowanym designie, który zawsze jest na czasie.
„Stonowany” nie oznacza „nieciekawy”. Strefa umywalki, gdzie rozpoczynamy dzień, ma cieszyć oko aranżacją,
byśmy z domu wychodzili naładowani pozytywną energią. Płytki heksagonalne, które po ułożeniu przypominają
plaster miodu – czyż nie nastrajają optymistycznie? Stanowią piękną dekorację zarówno przestronnego, jak i
niewielkiego wnętrza. Interesująco prezentują się w zestawieniu z prostokątną umywalką i współgrającą z nią ładną
chromowaną baterią stojącą Algeo Square marki Ferro. Ten elegancki model armatury został wyposażony w korek
spustowy clik-clak (należy nacisnąć, by zamknąć lub otworzyć odpływ), regulator ceramiczny, regulator przepływu
oraz w wygodny uchwyt. Doskonale wygląda w jasnym wnętrzu, które ma tę ważną cechę, że potrafi być bazą dla
różnych stylów. Nie trzeba rewolucyjnych zmian, wystarczy zagrać wyrazistymi dodatkami. Aby przełamać spokojną
biel, dodajmy na przykład lampę i mydelniczkę w kolorze… miodu. Nurt inspirowany naturą niech wejdzie do naszej
łazienki z rattanowym koszem na pranie. Od razu jest inaczej!
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W modny styl eko doskonale wpisują się: blat imitujący kamień, meble w drewnie, rośliny, nieduża umywalka z
dopasowaną do niej stojącą baterią Genova VerdeLine, przyjazną zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu.
Umieszczony na końcu wylewki perlator napowietrza strumień, optycznie go zwiększając i ograniczając zużycie wody
nawet o 50%. Regulator ceramiczny umożliwia kontrolę strumienia ciepłej wody. Dzięki systemowi łatwego usuwania
kamienia wapiennego easy clean wystarczy potrzeć sitko perlatora palcem, by pozbyć się uciążliwego osadu.
Wyróżnikiem są także opływowe kształty korpusu i ergonomiczny uchwyt.

Bateria stojąca Veneto VerdeLine ma równie dużo zalet co jej siostra Genova. Oba modele zresztą zostały umieszczone
w prestiżowej klasyfikacji European Water Label jako produkty, które oszczędzają wodę, energię, a przez to też
pieniądze ich użytkowników. Co ważne, jakość idzie w parze z designem. Smukła, delikatna bateria tworzy duet z
oryginalną umywalką nablatową w kształcie donicy oraz prawdziwą doniczką z sukulentami; komponuje się z
praktycznym lusterkiem o składanym ramieniu i okrągłym wieszakiem na ręczniki. Całość bez wątpienia intrygująca,
inspirowana stylem industrialnym – z ozdobnymi żarówkami, płytkami imitującymi beton, wizualnie ocieplona
drewnianym blatem. Aranżacja w mistrzowski sposób łączy elementy natury, klimat loftu i przywołuje skojarzenia ze
śródziemnomorskimi podróżami.
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Na koniec propozycja, w której oswajamy ciemne barwy w łazience. Głęboki odcień brązu mebli oraz płytek o
strukturze drewna połączono ze wstawkami z grafitu. W tym niebanalnym otoczeniu na pierwszy plan wysuwa się
jednak biała prostokątna umywalka oraz elegancka połyskująca bateria Espacio o prostej w formie, z idealnie
wyprofilowanym uchwytem, wyposażona w regulator ceramiczny oraz korek spustowy typu clik-clak.
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