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Jaka bateria do wanny wolnostojącej?

Dzięki wolnostojącej wannie łazienka staje się ekskluzywnym salonem kąpielowym. Pięknym uzupełnieniem wanny
jest odpowiednia bateria. Jaka? Obejrzyjcie kilka propozycji.

Wolnostojąca wanna ładnie prezentuje się w centralnym miejscu pokoju kąpielowego. Mamy wówczas do niej dostęp
ze wszystkich stron. Oczywiście warunkiem tak luksusowej aranżacji jest wielka przestrzeń, jaką dysponujemy w
łazience. Poza tym taka koncepcja salonu kąpielowego musi być wcześniej starannie zaplanowana, ponieważ wymaga
odpowiedniego poprowadzenia instalacji.
W przykładowej kompozycji do wolnostojącej wanny o owalnym kształcie i wąskim rancie, ulokowanej na środku
łazienki, dobrano wolnostojącą, smukłą baterię Fiesta. Model ten, prosty w formie, ma dość długą wylewkę, a także
podłużną, metalową rączkę natrysku i charakterystyczny cienki uchwyt. Bateria została wyposażona w regulator
ceramiczny, automatyczny przełącznik wanna/natrysk, 150-centymetrowy wąż natryskowy w oplocie metalowym i
podpodłogowy komplet przyłączeniowy. Elegancka, chromowana powłoka świetnie koresponduje z nablatowymi
bateriami umywalkowymi z tej samej linii i dozownikami na mydło Grace.
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Strefa wanny dodatkowo została wyeksponowana przez umieszczenie jej na specjalnym białym postumencie. Płytki na
podłodze ułożone w delikatny wzór, subtelne sztukaterie czy stołek na kabriolowych nóżkach wprowadzają do
nowoczesnego pokoju kąpielowego ducha dawnych pałacowych wnętrz.
Jeśli mamy nieco mniej miejsca w łazience, wannę wolnostojącą dosuńmy do ściany. Bez obaw – w tej lokalizacji
także potrafi być gwiazdą! Wolnostojąca, żeliwna wanna retro, wsparta na charakterystycznych, srebrzących się lwich
łapach, ustawiona pod ścianą, bez wątpienia stanie się główną ozdobą salonu kąpielowego. Należy dobrać do niej
równie stylową armaturę, na przykład baterię wannową Retro New z rączką natryskową stylizowaną na słuchawkę
dawnych telefonów i z ozdobnymi pokrętłami. Połyskujący chromem model wyposażony jest w głowice ceramiczne i
przełącznik wanna/prysznic. W pobliżu zamontowano niedużą szklaną półkę Grace na niezbędne przybory do kąpieli.
Nurt retro obecny jest w czarno-białych kaflach na podłodze i w złoconej szafce na kółkach.
Ciekawą propozycją baterii jest model wielootworowy. Aby zamontować ten typ armatury, przydaje się wanna z
szerokim rantem albo obudową. Dobrym rozwiązaniem jest też specjalna półka przy wannie – jak w przykładowej
aranżacji z białymi płytkami w cegiełkę, podłogą naśladującą parkiet i okazałą palmą w donicy.
Czterootworowa, stojąca bateria Algeo Square składa się z płaskiej wylewki z perlatorem, dzięki któremu oszczędniej
gospodarujemy wodą, płaskiego uchwytu, ceramicznego przełącznika wanna/natrysk oraz wyciąganej rączki natrysku.
Ma minimalistyczną formę, pasującą do każdego stylu. Choć bardzo nowoczesna, świetnie komponuje się z wanną,
której kształt nawiązuje do wzornictwa okresu międzywojennego. Cała aranżacja czerpie inspiracje z przeszłości, będąc
jednocześnie projektem na miarę XXI wieku.
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