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Bateria do kuchni

Czy ktoś próbował zliczyć, ile razy dziennie odkręcamy wodę w kuchni? Wynik oczywiście uzależniony jest od tego,
jak liczna jest rodzina i w jakim stopniu samodzielnie przygotowujemy posiłki w domu, ale bez wątpienia w każdym
przypadku świadczy o tym, że bateria kuchenna to jedno z najintensywniej eksploatowanych urządzeń w domu.

Jej jakość i funkcjonalność oraz właściwe dobranie do odpowiednio usytuowanego zlewu w znacznym stopniu
decydują o czasie i komforcie pracy, niezależnie od tego, czy gotowanie to nasza pasja i jest dla nas dziedziną sztuki,
czy też raczej nie lubimy gotować i chcemy skrócić do minimum ten obowiązek. Zdarza się, że projektując kuchnię
traktujemy baterię nieco po macoszemu – jako wyposażenie konieczne, ale nie dające pola do popisu architektom
wnętrz i nie wpływające istotnie na wrażenia wizualne. Tymczasem wśród dostępnych na rynku modeli znajdziemy
liczne wzory, które nie tylko posiadają wysokie parametry użytkowe, ale swoim kształtem, kolorem lub materiałem, z
jakiego zostały wykonane, podkreślają styl i charakter pomieszczenia.
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We wnętrzach urządzonych zgodnie z najnowszymi trendami króluje zieleń we wszelkich możliwych odcieniach,
często zestawiona z elementami wykonanymi z naturalnych materiałów. Widujemy ją na ścianach, frontach mebli, w
dodatkach i żywych roślinach. W nowoczesnej kuchni wyposażonej w meble w bardzo modnym kolorze głębokiego
malachitu jednokomorowy zlew z ociekaczem usytuowano pod oknem zapewniającym dostęp do naturalnego światła.
Do wystroju świetnie pasuje masywna bateria Zicco o wysokiej, łukowato wygiętej wylewce. Rączka uchwytu została
umieszczona z boku korpusu i skierowana ku górze, co pozwala na pełne wykorzystanie komory zlewu. Designerskie
krzesła i lampy nad blatem oraz doniczki z ziołami stanowią dopełnienie wystroju.

Wysoka, pokryta białą powłoką, wygięta pod kątem prostym wylewka Adore od razu zwraca uwagę w kuchni, w której
królująca biel została zderzona z drewnem, ciemną zielenią i szarościami. Regulator ceramiczny i perlator gwarantują
niezawodność urządzenia oraz ekonomiczne zużycie wody.
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Zumba to niezwykła bateria o wręcz magicznych właściwościach. Jej elastyczną wylewkę można ustawiać w dowolny
sposób, dzięki czemu z łatwością umyjemy nawet najtrudniej dostępne miejsca. Występuje w kilku wersjach
kolorystycznych, co pozwala zsynchronizować ją z dominującymi w pomieszczeniu barwami lub przeciwnie – uczynić
z niej mocny kontrastowy akcent, np. cytrynowy na tle chłodnej biało-niebieskiej kuchni. Wylewkę można zmienić na
egzemplarz w innym kolorze.

Tiga to kolejny produkt z linii VerdeLine, umożliwiającej ekonomiczne i odpowiedzialne korzystanie z wody:
wbudowany perlator FerroAirMix M24x1 napowietrza wypływający strumień, przez co zużywany jej znacznie mniej –
oszczędności sięgają 50%, co przy częstym użytkowaniu w zauważalny sposób wpływa na domowy budżet. Tiga, jak
każda bateria z wysoką wylewką pozwala na komfortowe napełnienie wodą nawet wysokiego naczynia. Jej neutralny,
uniwersalny design powoduje, że świetnie harmonizuje z różnymi stylami. Łagodne, owalne kształty sprawiają jednak,
że szczególnie korzystnie zaprezentuje się w niebanalnych kuchniach z nutą retro.
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