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MAM WYSPĘ!
Dla kogo kuchnia 
z wyspą? Inspiracje, 
przewodnik zakupowy

Kolorowe aranżacje, pomysły na lato

MÓJ PIĘKNY 
WAKACYJNY DOM

URZĄDŹ WNĘTRZE RAZEM Z NAMI

NOWOŚCI 
Z MEDIOLANU
Co słychać na 
największych 
targach 
wnętrzarskich?

NATURA 
KAMIENIA
Kamień na 
ścianie? Jesteśmy 
na tak!



 www.dobrzemieszkaj.pl

STREFA ZMYWANIA NA WYSPIE

Purystyczna 
sylwetka baterii 
kuchennej Tangen-
ta w oryginalny sposób 
łączy masywny korpus 
z wylewką i uchwytem 
mieszacza. Wyposażona 
w perlator oraz ogra-
nicznik zużycia gorącej 
wody. Od 1.660,50 zł, 
Kludi, www.kludi.com

Bateria kuchenna Optima z dwoma sposobami uruchomienia 
strumienia: klasyczny poprzez uchwyty oraz ekologiczny poprzez funkcję 
bezdotykową. Dostępna także w wersji z elektronicznym wyświetlaczem 
pokazującym temperaturę wody. 1.960 zł (bez wyświetlacza), 2.950 zł 
(z wyświetlaczem), Oras, www.oras.com 

Bateria kuchen-
na CUC-1004 

z bocznym uchwytem 
i ceramiczną głowi-

cą. 1.214 zł, Vado, 
www.vado.com.pl

Wygodna w użyciu i er-
gonomiczna bateria 
Appia posiada głowicę 
o bardzo długiej żywot-
ności 40 mm i napowie-
trzacz wody gwarantują-
cy oszczędność zużycia. 
Ok. 300 zł, Laveo, 
www.laveo.pl

Bateria kuchenna 
Maris Pull-out, któ-
rej nowoczesna, mini-
malistyczna forma dzięki 
wykończeniu w bieli 
nabiera elegancji i lek-
kości. 1.699 zł, Franke, 
www.franke.pl

Bateria zlewozmy-
wakowa z wycią-

ganą wylewką 
Aster posiada prostą 

wylewkę. Możliwość jej 
wyciągnięcia ułatwia 

prace kuchenne na 
wyspie. Dostępna w wy-

kończeniu chromowa-
nym.  419 zł, Deante, 

www.deante.pl

Bateria mieszakowa 
Cubus Swing B z ru-

chomą, elastyczną wylewka 
obracalną o 360º. Wypo-

sażona w perlator. 999 zł, 
Teka, www.teka.com

Bateria zlewozmywa-
kowa z mieszaczem 
Tara Classic. Powierzch-
nia Cyprum o wysokim po-
łysku, wytwarzana na bazie 
18-karatowego złota i mie-
dzi. Nowość, Dornbracht, 
www.dornbracht.com

Purystyczna 
sylwetka baterii 
kuchennej Tangen-
ta w oryginalny sposób 
łączy masywny korpus 
z wylewką i uchwytem 
mieszacza. Wyposażona 
w perlator oraz ogra-
nicznik zużycia gorącej 
wody. 
Kludi, www.kludi.com
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Teka, www.teka.com

Bateria zlewozmywakowa 
stojąca z dźwignią 

MAX-TRES. Słuchawka dwupo-
zycyjna w kolorze chrom. 1.292 zł, 

Tres, www.tresgriferia.com
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BATERIE ŁAZIENKOWE

Klasyczna
 harmonia

355,47 zł
Ferro/Retro XR11

bateria wannowa ze słuchawką i wężem, dwuuchwytowa, z natryskiem, 
głowice suwakowe, przełącznik wanna/prysznic, chromowana

www.ferro.pl

296,43 zł
Ferro/Retro New XD2

bateria umywalkowa stojąca, dwuuchwytowa, głowice ceramiczne, 
montaż jednootworowy, automatyczny korek spustowy, elastyczne przy-
łącza, chromowana

www.ferro.pl

2.520 zł
VADO/ Wentworth

bateria wannowa 
stojąca na podporach, 
dostępna w wersji 
chromowanej lub zło-
tej, gwarancja 3 lata

www.vado.com.pl

Styl klasyczny to rozwiązanie dla zwolenników 
elegancji, prostoty, ponadczasowych rozwiązań. 
Tradycja ma w sobie tę niezwykłą moc, która 
nie pozwoli jej przeminąć wraz z kolejną modą 
i zachowa wartość przez wiele długich lat.

Styl klasyczny czy klasycyzujący to odpowiednie rozwiązanie dla 
osób ceniących ponadczasowe rozwiązania, ład, spokój oraz 
bezpieczne wnętrza o prostych i klarownych funkcjach. Łazienka 
klasyczna to pomieszczenie, gdzie zastosowane materiały nie 
krzyczą barwą, ani nie mają futurystycznej i bardzo minimali-
stycznej formy. Wyposażenie może być udekorowane antycznymi 
motywami geometrycznymi czy roślinnymi, takimi chociażby jak 
liście lotosu. Ściany oraz sufi ty często wykańczane są sztukaterią, 
która doskonale wypełnia łączenia prostopadłych powierzchni. 
Wanny wolno stojące, umywalki postumentowe, a przede wszyst-
kim stylizowana armatura łazienkowa to elementy, które nadają 
wnętrzu konkretnego charakteru. Warto jednak pamiętać, by nie 
przesadzić z nadmierną stylizacją, gdyż możemy uzyskać efekt 
przypominający raczej scenografi ę teatralną niż ciepłą i elegancką 
łazienkę. Wskazanym jest zastosowanie choćby kilku bardzo no-
woczesnych akcentów, np. oświetlenia, by całość nabrała lekkości.

355,47 zł
296,43 zł
Ferro/Retro New XD2

ZEBRAŁA: JUSTYNA MAJKOWSKA, FOT.: SERWISY FIRM
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BATERIE ŁAZIENKOWE

na zamówienie
THG Paris/Malmaison

bateria inspirowana kolekcją sztućców Christofl e z 1967 roku, współ-
czesny wzór jest bardziej stylizowany i zdobny dzięki dekoracjom 
w kształcie liści lotosu; ogromny wybór kurków wykonanych z kryszta-
łu, mosiądzu bądź marmuru

www.thg.fr

269 zł
Deante/Konwalia

produkt zainspirowany delikatnym kształtem konwalii, dwuuchwytowe 
rozwiązanie to subtelne nawiązanie do klasycznych rozwiązań, bateria 
chromowana z głowicą ceramiczną o kącie obrotu 90°

www.deante.pl

1.980,30 zł
Roca/Loft

dwuuchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa, z automatycznym 
korkiem, chromowana w procesie EverShine, co zapewnia długoletnią 
odporność na plamy i zadrapania, 10-letnia gwarancja na głowice cera-
miczne

www.roca.pl

1.488,30 zł
Roca/Urban

jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa z automatycznym 
korkiem, technologia regulacji Joystick pozwala na szybką regulację 
temperatury i ilości wody, wypływ strumienia wody 6 l/min. przy 
ciśnieniu 3 Ba

www.roca.pl

ok. 460 zł
UKtaps/T0555G

niezwykle trwała bateria dzięki zastosowanej metodzie pokrywania 
Ti-PVD, która nadaje odporność na ścieranie oraz pęknięcia termiczne

www.uktaps.co.uk

ok. 16.500 zł
THG Paris/Daum Ginkgo

ekskluzywna bateria o kształcie nawiązującym do miłorzębu, 3-otwo-
rowa, z kurkami z kryształowego szkła ręcznie odlewanego, co czyni ją 
produktem unikatowym

www.thg.fr

269 zł
Deante/Konwalia

produkt zainspirowany delikatnym kształtem konwalii, dwuuchwytowe 
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BATERIE ŁAZIENKOWE

1.301 zł
Vado/ Kensington

bateria umywalkowa podtynkowa, trzy-
otworowa, wyposażona w ceramiczne 
głowice i uchwyty, kolor wykończenia: 
chrom, gwarancja na 12 lat 

www.vado.com.pl

965 zł
Tres/Clasictres

bateria wannowa dwuuchwytowa, wy-
posażona w pokrętło, aerator, słuchawkę 
antical oraz wąż w podwójnym oplocie, 
kolor: chrom

 www.tresgriferia.com

689 zł
Tres/Monoclasic

bateria umywalkowa jednouchwytowa, 
nablatowa, z aeratorem oraz dźwignią, 
w kolorze chrom

www.tresgriferia.com

3.623,95 zł
Kludi/Adlon

bateria inspirowana wzornictwem secesyj-
nym XIX wieku, ekologiczna, o niskim zu-
życiu wody, sklasyfi kowana w najcichszej 
I grupie akustycznej, wyposażona w per-
lator kaskadowy oraz głowicę ceramiczną, 
powierzchnia: mosiądz

www.kludi.com

540 zł
Grupa Armatura/retro Classic

bateria umywalkowa stojąca, jej design 
nawiązuje do baterii produkowanych w la-
tach 30. ubiegłego wieku, chrom

www.grupa-armatura.pl

5.430 zł
Villeroy&Boch/Square

bateria umywalkowa, montowana na 
umywalce, materiał: odlew mosiężny, 
podwójnie chromowana

www.villeroy-boch.pl

ok. 4.900 zł
Dornbracht/Madison Flair

bateria umywalkowa dwuotworowa most-
kowa, zasięg 200 mm, wylewka ruchoma 
360°, produkt dostępny z wykończeniem 
chrom, platyna matowa, platyna i mosiądz

www.dornbracht.com

ok. 4.100 zł
Dornbracht/Madison

bateria umywalkowa, zasięg 200 mm, 
korek automatyczny, wylewka ruchoma 
360°, dostępna z wykończeniem chrom, 
platyna matowa, platyna i mosiądz

www.dornbracht.com

ok. 4.100 zł
Dornbracht/Madison

bateria umywalkowa, zasięg 200 mm, 
korek automatyczny, wylewka ruchoma 

540 zł

3.816 zł
Grupa Armatura/Retro 
Classic

bateria dwuuchwytowa 
wannowa, dwuotworo-
wa, stojąca, wykonana 
z mosiądzu, wyposażona 
w głowicę ceramiczną, 
wąż chromowany oraz 
przełącznik natrysku 
wykonany z porcelany

www.grupa-armatura.pl
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