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W świecie natrysków

Już przed tysiącami lat zaobserwowano korzystny wpływ na człowieka wody spływającej z góry w postaci
niewielkiego wodospadu, a konstrukcje mające na celu sterowanie strumieniem wody i jego rozpraszanie tworzono w
czasach starożytnej Grecji.
Relaksacyjne czy wręcz lecznicze działanie masaży wodnych w połączeniu z odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną
zaobserwował Vincent Priessnitz, jeden z twórców dziewiętnastowiecznego wodolecznictwa. Ten niepiśmienny
samouk nie tylko rozpropagował hydroterapię, na czym dorobił się fortuny, ale też nieświadomie przyczynił się do
rozwoju języka polskiego, gdyż to od jego nazwiska pochodzi nazwa popularnego urządzenia łazienkowego.
Współcześnie z prysznica korzystamy przede wszystkim w celach higienicznych, ale chętnie wybieramy modele z
dodatkowymi funkcjami, sprawiającymi, że podczas codziennych rutynowych czynności czujemy się niczym w
profesjonalnym SPA. Oczywiście priorytetem jest doskonała jakość i bezawaryjność urządzenia. Bardzo ważne są
również walory estetyczne i idealne dopasowanie do stylu i klimatu wnętrza.
Moda na eklektyzm i vintage pozwala na połączenie przesuwnego zestawu natryskowego oraz baterii Retro marki
FERRO, zaprojektowanych w dawnym stylu, z bardziej nowoczesnymi dodatkami i mozaiką na ścianach. Surowość
wystroju i czarne obramowania elementów budują industrialny charakter aranżacji. Łagodnie wygiętą, chromowaną
rączkę natrysku odłożymy na dogodnej dla nas wysokości na metalowym przesuwnym drążku. W strefie prysznica z
odpływem liniowym, bez brodzika przyda się również praktyczna narożna półka szklana z relingiem Novatorre Metalia
1, na którą producent daje aż 25 lat gwarancji.
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Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią Rondo Lux dzięki aż trzem funkcjom rączki pozwala nie tylko na
umycie się w łagodnym deszczu, ale i na odprężający masaż. Znajdująca się w komplecie deszczownia umożliwia
pobudzającą kąpiel w pozycji stojącej, podczas której, w odróżnieniu od korzystania z tradycyjnego prysznica z
wężem, możemy używać obu rąk. Zestaw znakomicie prezentuje się w oryginalnym wnętrzu, którego industrialny
wystrój został ocieplony obecnością żywej rośliny oraz modnymi pastelowymi płytkami o heksagonalnym kształcie.
Natryskowe zestawy podtynkowe, w przypadku których cały mechanizm urządzenia ukryty jest w ścianie, a na
zewnątrz widzimy jedynie rączkę natrysku z wężem oraz regulatory, najlepiej sprawdzają się we wnętrzach
minimalistycznych oraz małych, gdzie każdy centymetr wolnej powierzchni jest nieoceniony. W nowoczesnej łazience
z otwartą strefą prysznica, na tle błyszczącej stalowo-złotej mozaiki niezwykle efektownie prezentuje się ramię i talerz
deszczowni, dwufunkcyjny przełącznik i płaska dźwignia oraz natrysk punktowy Sera o wysmakowanej linii i aż pięciu
funkcjach: deszcz, masaż, mieszany, lekki oraz mgiełka. W połączeniu z pozostałymi elementami wyposażenia
otrzymujemy wyrafinowane, niezwykle eleganckie wnętrze.
Biel optycznie powiększa pomieszczenie, jest szykowna i chętnie gości w najmodniejszych industrialnych i
skandynawskich aranżacjach. W otoczeniu oryginalnych, białych, lekko wypukłych płytek znakomicie wygląda zestaw
Nessa z charakterystyczną, białą tarczą trzyfunkcyjnej rączki i przeźroczystą mydelniczką. Regulowany rozstaw
między uchwytami drążka pozwala na dopasowanie urządzenia do istniejących otworów w ścianie.
Wszystkie wymienione natryski posiadają funkcję łatwego usuwania kamienia wapiennego Ferro EasyClean.
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