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Modnie i komfortowo
kolorowe okapy i zlewozmywaki,  

baterie w stylu angielskim, płytki ceramiczne

MEBLE ŁAZIENKOWE
na zamówienie oraz z katalogów

Polecamy
białe kuchnie z drewnem
łazienki z kamieniem

> Ł A Z I E N K I  O D  3 , 5  m ²  > K U C H N I E  O D  7, 5  m ²

12 projektów wnętrz
inspiracje, porady i adresy architektów
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Mistrzynie oszczędzania
Jeśli szukasz baterii zlewozmywakowej obniżającej rachunki za 
wodę, zwróć uwagę, czy ma ogranicznik przepływu.  Oszczędności 
są duże – nawet do 50%.  Inne proekologiczne rozwiązania 
to blokada gorącej wody, perlator oraz bezdotykowa obsługa.

CASSINO VERDELINE – 
oszczędność wody do 
50%, dzięki regulato-
rowi ceramicznemu 
FerroClick z systemem 
kontroli ciepłej wody 
oraz perlatorowi Fer-
roAirMix; 539,97 zł, 
Ferro, www.ferro.pl

ORAS OPTIMA – przepływ 
wody na poziomie 0,2 l/s; 
dwa rodzaje uruchamiania – 
klasyczny (poprzez uchwy-
ty) lub bezdotykowy; dzięki 
bezdotykowej funkcji (moż-
na ją łatwo włączyć lub wy-
łączyć), wodę używa się je-
dynie po przysunięciu dłoni 
do kranu; 1.960 zł/bez 
wyświetlacza temperatury, 
2.950 zł/z wyświetlaczem, 
Oras, www.oras.com

ULTRA – regulacja wypływu wody 
pozwala zaoszczędzić nawet do 50% 
wody; ma blokadę gorącej wody; 
619 zł, Deante, www.deante.pl

KLUDI E-GO – z optycz-
nym czujnikiem ru-
chu i ogranicznikiem 
wypływu wody do 
8 l/min; ok. 2.658 zł/
model zasilany na 
baterie, ok. 2.827 zł/
zasilany z sieci; Kludi, 
www.kludi.com

VADO CUC-1004-C/P – 
można zamontować 
w niej opcjonalny 
ogranicznik przepły-
wu wody H2Eco, któ-
ry redukuje zużycie 
wody do zaledwie 5 l/
min; 1.214 zł, Vado, 
www.vado.com.pl
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▲ VICTORIANA – kwintesencja 
angielskiej tradycji, para baterii 
umywalkowych: oddzielne kur-
ki i wylewki do ciepłej i zimnej 
wody; wykończenie: chrom lub 
antyczne złoto; 375 zł (chrom), 
Vado, www.vado.com.pl

W angielskim stylu
Na sielskiej, angielskiej wsi czas płynie powoli. Bywa, że na chwilę nawet staje 
w miejscu.  To chwile, gdy odkręcamy porcelanowe kurki tradycyjnych 
baterii w stylu retro.  Wyróżnia je i łączy szlachetne wzornictwo, nostalgiczny 
design, ale także nowoczesne funkcje i trwałe, efektowne powłoki.

Krzyżowe kurki, montaż natynkowy lub wersje 
wielootworowe do montażu na rancie umywalki, 
a także w wypadku baterii wannowych – podłogo-
wego. Oto cechy charakterystyczne baterii w stylu 
angielskim. Dodać do tego należy ciekawą i unikatową 
paletę kolorów wykończenia powierzchni. Obok chromu 
znajdziemy także złoto, patynę, mosiądz. Najbardziej 
charakterystycznym elementem tego typu armatury 
jest jednak design – trochę retro, ale też nieco glamour, 
który zabiera nas w podróż w czasie do początku XX 
wieku. Przenosi do słynnych szwajcarskich kurortów 
lub na angielską prowincję, gdzie w domach bogatej 
arystokracji królowały w łazienkach wanny na nóżkach 
i wolno stojące baterie, a miskę umywalki napełniało 
się wodą o odpowiedniej temperaturze, czerpiąc wodę 
zimną i ciepłą z oddzielnych kranów. 

Baterie w stylu angielskim z aktualnej oferty 
producentów zachowały tradycyjną formę, a także 
materiały (porcelana w postaci kurków), jednak mają 
nowoczesne funkcje. Dla tych, którzy pragną pozostać 
wierni tradycji, producenci nadal oferują pary baterii (do 

ciepłej i zimnej wody). Jednak przeważająca większość 
to modele z mieszaczem. W nawiązaniu do najlepszych 
cech stylu, wyposażone są w dwa oddzielne kurki. Mogą 
być umieszczone bezpośrednio w korpusie baterii lub 
przeznaczone do montażu w specjalnych otworach na 
umywalce. Kurki, czyli uchwyty, zachowują klasyczną 
formę krzyżową, ale często w nowoczesnej odsłonie – 
o prostszej, bardziej zgeometryzowanej formie. Mogą 
być wykonane zarówno z porcelany, jak i w całości 
z mosiądzu. Różnorodność charakteryzuje także formy 
wylewki: od typowych krótkich kranów z sześciokątnym 
szlifem, po wysokie wygięte w łuk, o prostym, cylin-
drycznym kształcie. 

Zewnętrza forma retro ukrywa zaawansowane 
rozwiązania technologiczne. Baterie wyposażone są 
zazwyczaj w perlator lub aerator oraz ceramiczne gło-
wice – niektóre z nich gwarantują dożywotnią płynność 
i precyzję użytkowania. Są także modele wyróżniające 
się niskim zużyciem wody – ok. 5 l/min. Z kolei niena-
ganny i efektowny wygląd zapewniają przez lata powło-
ki odporne na odbarwienia i zmatowienie. ■
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