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Wybieramy baterie podtynkowe

Armatura podtynkowa jest wygodna w użyciu i estetyczna. Nie zajmuje wiele miejsca, sprzyja łazienkowej ergonomii.
Serce baterii podtynkowych – czyli cały mechanizm wewnętrzny – znajduje się w ścianie, w specjalnej wnęce. Ze
ściany zaś wystaje dokładnie tyle, ile musi – najczęściej wylewka i prosty uchwyt do regulacji temperatury i wielkości
strumienia. Te części zewnętrzne montuje się już po położeniu płytek. Decyzję o wyborze podtynkowej formy armatury
należy podjąć odpowiednio wcześnie, najlepiej na etapie projektu.

Różnorodność elementów widocznych na zewnątrz zależy oczywiście od przeznaczenia baterii. Do wyboru są
podtynkowe baterie umywalkowe, prysznicowe, wannowe.
Umywalkowe
Podtynkowe baterie umywalkowe zdecydowanie różnią się od popularnych wersji stojących, zwanych też
sztorcowymi.
Są równie eleganckie, ale bywają nieco bardziej dyskretne. Potrafią wtopić się w tło, jak np. chromowany model
Stratos. Ma niewielką prostokątną maskownicę, nieduży płaski uchwyt i długą spłaszczoną wylewkę zakończoną
perlatorem napowietrzającym strumień wody, dzięki czemu mamy wrażenie, że wypływa jej więcej niż w
rzeczywistości, co przekłada się na oszczędniejsze zużycie. Bateria wyposażona jest w regulator ceramiczny
gwarantujący jej trwałość i bezawaryjność. Nowoczesny, bardzo prosty design ładnie współgra z geometryczną
umywalką i jasnymi kaflami naśladującymi biały marmur.
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Umywalkowy podtynkowy model Stratos Black, choć formą i funkcjami mocno zbliżony do wspomnianej
chromowanej wersji Stratos, wiąże się z zupełnie innym pomysłem na łazienkę. Mocny czarny kolor kreuje określony
styl, dodaje charakteru. Bateria, mimo minimalistycznej formy, wyróżnia się na białym tle ścian, towarzysząc białej
umywalce nablatowej. Ładnie koresponduje z nimi podwieszana szafka w grafitowym kolorze.
Wannowe
Podtynkowe baterie wannowe, oprócz mechanizmu wewnętrznego schowanego w ścianie, składają się z części
natynkowej, którą tworzą: maskownica, wylewka, przełącznik wanna/natrysk i rączka prysznicowa.

Chromowana Algeo ma płaską wylewkę o długości 19 cm, podłużną opływową rączkę natrysku punktowego,
ceramiczny przełącznik, wygodny uchwyt i prostokątną maskownicę. Bateria posiada regulator ceramiczny.
Minimalistyczna forma świetnie odnajduje się w industrialnym wnętrzu, np. z wolnostojącą wanną w ceglanym
odcieniu. Do tak nietuzinkowej aranżacji dobrano podtynkowe baterie umywalkowe z tej samej serii Algeo. Warto
sięgać po armaturę marek (w tym przypadku Ferro) gwarantujących kompleksowość kolekcji.
Natryskowe
Natryskowe baterie podtynkowe należą chyba do najbardziej dyskretnych modeli armatury. Zajmują niewiele miejsca,
więc idealnie sprawdzają się w łazienkach o ograniczonym metrażu. Doskonale odnajdują się też w przestronnych
salonach kąpielowych – jako nowoczesny element strefy prysznica.
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Baterie te składają się z naściennej maskownicy, np. owalnej, jak chromowana Algeo w aranżacji o spektakularnej
mozaice. Widać też nieduży przełącznik dwufunkcyjny i płaski uchwyt. Mechanizm ukryty jest w ścianie.
Chromowane wykończenie błyszczy tak jak kwadraciki mozaiki. Co ważne, modele podtynkowe bardzo łatwo
utrzymać w czystości.
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