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Modne zlewozmywaki

Ma być trwały, solidny i dopasowany do aranżacji. Podpowiadamy, jak dobrać najlepszy, a przy tym najmodniejszy
zlewozmywak do swojej kuchni.
Choć zmywarki zdobyły ogromną popularność, zlewozmywaki i towarzyszące im baterie kuchenne nie przestały być
potrzebne. Z prostego powodu: w zmywarce – choć niezwykle przydatna – nie opłuczemy przecież warzyw ani nie
napełnimy w niej czajnika, by zagotować wodę na herbatę.
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Jeśli mamy zmywarkę, a zlewozmywak jest niejako jej uzupełnieniem, nie musi on być duży, wystarczy
jednokomorowy. Najczęściej takie właśnie modele montowane są na wyspie kuchennej, o ile oczywiście warunki
techniczne, głównie związane z poprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, pozwalają na ulokowanie w tym
miejscu strefy zmywania.
Do przykładowej aranżacji w modnej tonacji off-white projektant wybrał zlewozmywak Mezzo II w formie prostokąta
58 x 48 cm. Jasna, piaskowa barwa została dopasowana do kolorystyki całej kuchni. To model wpuszczany w
kamienny blat obszernej wyspy. W zestawie znajduje się syfon z możliwością podłączenia odpływu zmywarki.
Automatyczny korek sterowany jest pokrętłem. Przelew odprowadza nadmiar wody z komory po osiągnięciu pewnego
poziomu, zabezpieczając przed przelaniem.
Zlew jest granitowy, a więc bardzo trwały i solidny: odporny na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wysokie
temperatury. Producent daje na niego aż 15 lat gwarancji (2 lata na syfon i korek).
Do zlewozmywaka dobrano elegancką beżową baterię kuchenną. To nowoczesny model Zumba o elastycznej
wylewce, którą da się dowolnie wyginać i ustawiać, aby jak najwygodniej i najszybciej móc wykonać czynności
związane ze zmywaniem, płukaniem, napełnianiem. Uniwersalny design zlewu i baterii sprawiają, że doskonale
współgrają zarówno z wnętrzami klasycznymi, jak i nowoczesnymi.
W stylizacji z wyspą mieszczącą strefę zmywania i gotowania zabudowa meblowa ma prostą formę. Fronty zdobi
delikatne frezowanie, harmonizujące ze sztukateriami na ścianach i suficie części salonowej. Drewniane elementy
mebli i liczne przeszklenia wizualnie ocieplają aranżację i dodają jej lekkości.
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Zlewozmywaki granitowe z łatwością dopasujemy do każdego wystroju. W stylizacji ze strefą zmywania pod oknem
wykorzystano model Mezzo II w interesującym odcieniu grafit shine. To zlew jednokomorowy, mający te same cechy,
co jego beżowy odpowiednik, z tą różnicą, że ten wyposażony jest w ociekacz. Możliwa jest zmiana pozycji ociekacza
i komory, w zależności od tego, jak nam będzie wygodniej – np. dla leworęcznej osoby lepsza okaże się lokalizacja
komory z lewej strony, a ociekacza z prawej. Do zlewu dobrano baterię Freya, zaprojektowaną specjalnie do
granitowych zlewozmywaków. Ma grafitowy odcień i obrotową wylewkę.

W trzecim przykładzie wykorzystano Mezzo II w wersji dwukomorowej o rozmiarze 79 x 48 cm. Jedna z komór jest
węższa. Umyjemy w niej na przykład sztućce, wstawimy do niej mięso do rozmrożenia. Zlew wyposażono też w
ociekacz. Rowki na jego powierzchni pozwalają ściekać wodzie do komory. I ten model jest „odwracalny”, czyli
większa komora może być zamontowana zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Zgraną parę ze zlewozmywakiem
tworzy elegancka bateria stojąca Brado o uchwycie umieszczonym dość oryginalnie, bo skośnie. Ładnie się prezentuje.
Jest chromowana, ma obrotową wylewkę.
Wykorzystano aranżacje z produktami marki Ferro.
FERRO
press box
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