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Zalety elastycznej wylewki

Poszukując ciekawych rozwiązań podczas aranżowania kuchni, warto zwrócić uwagę na baterie zlewozmywakowe z
elastyczną wylewką. Praktyczne, wyróżniające się oryginalnym designem i interesującą kolorystyką, mogą się okazać
nie tylko bardzo funkcjonalnym, ale też niezwykle atrakcyjnym elementem wystroju.

Plastyczność wylewki sprawia, że udaje się ją dowolnie ustawiać, wyginać w różne kształty. Jest to niezwykle
pomocne w czasie zmywania wszelkich nietypowych naczyń. Łatwo dotrzeć strumieniem wody w zakamarki garnków
o rozmaitej głębokości i szerokości. Giętka wylewka pozwala sprawnie napełnić wazon, dzbanek i inne pojemniki.
Elastyczna wylewka jest wyróżnikiem nowoczesnych baterii z serii Zumba marki Ferro. Wysokość można regulować w
zakresie od 28 do 44 centymetrów, a zasięg od 15 do 35 centymetrów. Bateria wyposażona jest w regulator
ceramiczny, co gwarantuje jej trwałość. Posiada regulator strumienia i przyłącze elastyczne.
Oprócz funkcjonalności giętką Zumbę cechuje ciekawy wygląd. Jest smukła, minimalistyczna, a przede wszystkim ma
interesującą kolorystykę. Do pierwszej aranżacji wybrano model w kolorze zielonym, dlatego że zieleń jest główną
„bohaterką” tej kompozycji o oryginalnych, heksagonalnych kafelkach na ścianie i bujnych roślinach w wiszących
kwietnikach.

strona 1 / 4

newss.pl

Zalety elastycznej wylewki

Bateria Zumba w czarnym kolorze doskonale wpisze się w aranżacje w stylu retro czy vintage. Dobrana do zlewu w
ciemnym graficie i czarnej zabudowy kuchennej, pięknie wygląda na tle białych płytek. Intrygujący efekt wizualny w
aranżacji daje podłoga w czarno-białe wzory.

Do subtelnych kompozycji w bieli, beżu, delikatnych szarościach będzie pasowała bateria o wylewce, która niemal
wtopi się w przestrzeń o eleganckich, jasnych sztukateriach i klasycznej zabudowie meblowej z elementami drewna.
W zależności od stylu i kolorystyki kuchni jest okazja dobrać odcień wylewki, który najlepiej będzie pasował do
wnętrza. Jej stalowy rdzeń znajduje się bowiem w silikonowej otulinie w jednym z dziewięciu atrakcyjnych kolorów.
Nieco inną, choć równie niebanalną propozycją jest model Zumba II. Bateria ta – oprócz elastycznej wylewki –
posiada dwie funkcje strumienia. Mamy też możliwość regulowania wysokości wylewki – od 29 do 44 centymetrów, a
także jej zasięgu – od 18 do 38 centymetrów. Połyskujący chromem korpus baterii ma stożkowatą formę, współgrającą
z rozszerzającym się ku dołowi chromowanym zakończeniem wylewki. I w tym przypadku do wyboru jest aż osiem
kolorów wylewek, zarówno w stonowanej, jak i wyrazistej barwie.
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Nasza ostatnia propozycja to bateria z serii Libretto. Przypomina nieco Zumbę i jak ona ma elastyczną wylewkę.
Oprócz tego jednak wylewka ta jest obrotowa i wyciągana. Dzięki temu napełnimy wodą naczynia ustawione nawet
poza komorą zlewu, bez konieczności wstawiania ich do zlewozmywaka. Bateria wyposażona została w regulator
ceramiczny oraz przełącznik funkcji strumienia – natrysku i strumienia napowietrzonego. Jej nieco „techniczny” design
sprawia, że pasuje do aranżacji kuchennych z motywami industrialnymi, jak kompozycja w szarościach, z antresolą i
geometrycznym układem przewodów na ścianie. Libretto jest w czarnej barwie i tworzy kolorystyczną całość ze
zlewozmywakiem w graficie, grafitowymi kafelkami, niemal czarną zabudową kuchenną i czarną lodówką.
Nowocześnie, nieszablonowo, komfortowo.
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