2007-12-09

KUCHNIA

zlewy.qxd

21:12

Page 118

u Ÿ róde³

wygody

baterie i zlewozmywaki

fot. Hansa
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Nie zast¹pi ich zmywarka. Zlewozmywak i bateria to kuchenna
oaza, punkt wyjœcia niemal wszystkich – nawet tych najprostszych
– dzia³añ kulinarnych. A poniewa¿ obyæ siê bez nich nie sposób,
wybierzmy najlepsze: praktyczne, wielofunkcyjne, dekoracyjne…
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fot. Armatura
Kraków
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WYCIEK
KONTROLOWANY
Trudno zaprzeczyæ, ¿e w kuchni, jeszcze
bardziej ni¿ w ³azience, liczy siê funkcjonalnoœæ. Dlatego armatura zlewozmywakowa
to wielka rodzina wygodnych w obs³udze
baterii jednouchwytowych; wielootworowa
armatura z dwoma uchwytami tworzy nieliczn¹, choæ stylow¹ garstkê kuzynów.
Wybieraj¹c bateriê do zlewozmywaka musimy rozwa¿yæ, co jest dla nas wa¿niejsze. Na
szczêœcie dzisiaj nie musi to byæ wybór
mniejszego z³a: baterie regulowane jednym
joystickiem miewaj¹ bardzo wyrafinowane
i dekoracyjne formy, a z drugiej strony – nowoczesne technologie i perfekcyjne wykonawstwo ograniczaj¹ do minimum niewygodê obs³ugi kranu z dwoma „kurkami”.
Jednouchwytowa bateria o korpusie osadzonym w obrze¿u zlewozmywaka jest nie
tylko najprostsza w obs³udze. £atwo tak¿e
utrzymaæ j¹ w czystoœci – im mniej po³¹czeñ
i miejsc styku obu elementów, tym lepiej.
Wœród armatury wielootworowej o dwóch
uchwytach najczêœciej spotykamy jednolub trójotworowe baterie sztorcowe, rzadziej
dwuotworowe œcienne. Wybieramy je nie ze
wzglêdu na funkcjonalnoœæ (regulacja si³y
strumienia i temperatury wody jest w nich
doœæ z³o¿ona), ale z uwagi na wyj¹tkowy
wygl¹d; doskonale pasuj¹ do kuchni
w aran¿acjach rustykalnych, dworskich czy
pa³acowych.
Wiêkszoœæ nowoczesnych baterii – zarówno
awangardowych, jak i retro – wyposa¿ona
jest w perlator, który napowietrza i rozprasza strumieñ wody, pomaga ograniczyæ jej
zu¿ycie i u³atwia op³ukiwanie naczyñ.
Szczególnie wygodny jest perlator wy³¹czany, uruchamiany przyciskiem umieszczonym na trzonie baterii.
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fot. Graff

O 1 Staromodne kurki w nowoczesnej
adaptacji – œcienna dwuotworowa bateria

fot. Kludi

Symetric; rozwi¹zanie coraz rzadziej
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spotykane, a przecie¿ oryginalne

O 2 Obie rêce do pracy! Dopracowana

fot. Ferro

w ka¿dym calu forma baterii Vista z linii
Traditional Collection ozdobi ka¿d¹ stylow¹, tradycyjn¹ kuchniê – taki efekt wart
jest trudu „oburêcznej” regulacji
strumienia

O 3 Sztorcowa bateria Bingo Star z wysmuk³¹ obrotow¹ wylewk¹ ma dwa porêczne
uchwyty. Mo¿na wybraæ jeden z kilku wariantów: z wyci¹gan¹ wylewk¹, z przy³¹czem Multi umo¿liwiaj¹cym bezpoœrednie
pod³¹czenie do pralki lub zmywarki, ze
z³¹czem Bajonett, które pozwala wyj¹æ
korpus z coko³u i po³o¿yæ bateriê p³asko,
a tak¿e w wersji przystosowanej do bezciœnieniowych urz¹dzeñ grzewczych

O 4 Kuchenny szyk: wysuwana sprê¿ynowa
wylewka jednootworowej baterii Spring to
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bardzo modny motyw wzorniczy, adresowany g³ównie do w³aœcicieli klinicznie

fot. Oras

czystych i oszczêdnych w formie kuchni
„laboratoryjnych”. Cena – ok. 380 z³

O 5 Sentymenty. Chromowana bateria jednootworowa Saga kszta³tem obrotowej wylewki nawi¹zuje do lat 70-tych.
W standardzie: perlator, ceramiczna
g³owica steruj¹ca oraz modu³ ograniczenia maksymalnej temperatury i si³y
strumienia
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fot. Graff

6

fot. Hansa
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O 6 Efektowne po³¹czenie metalu z tworzywem sztucznym. W czarnej wyci¹ganej g³ówce
jednootworowej baterii Oscar umieszczono prze³¹cznik, rozpraszaj¹cy strumieñ wody.
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Armatura dostêpna tak¿e w jednolitej wersji chromowanej

O 7 Forma pe³na wdziêku, idealna do kuchni tradycyjnej: jednootworowa bateria stoj¹ca

fot. Kohler

o finezyjnie ukszta³towanym uchwycie przypomina trochê staroœwieck¹ pompê. Bêdzie jej
szczególnie do twarzy ze zlewem ceramicznym

O 8 Zmywanie noc¹. Bateria KWC Eve sama oœwietli nam stanowisko pracy: w wyci¹ganej
wylewce ukryty jest zintegrowany pierœcieñ œwietlny z³o¿ony z wydajnych diod LED.
Iluminacjê w³¹czamy wciskaj¹c przycisk; po 45 minutach diody gasn¹ automatycznie

O 9 Woda na pilota? Chromowany guzik szybkiego sp³ukiwania Quick-Stop umo¿liwia otwarcie strumienia bez dotykania baterii. Doceni¹ ten patent panie domu, które wiedz¹, jak
fot. Kludi

czêsto trzeba coœ namoczyæ lub sp³ukaæ pod du¿ym ciœnieniem. Po wciœniêciu przycisku
z wylewki wyp³ynie dok³adnie tyle wody, ile chcemy (w zakresie do 1900 ml).
Q-S wspó³pracuje wy³¹cznie z bateriami o wyci¹ganych wylewkach

Baterie
pe³ne e nergii
9

… czyli ruchome, to szlagier kilku
ostatnich lat. Karierê robi¹ wyci¹gane wylewki, wyposa¿one w elastyczny w¹¿ – pozwalaj¹ op³ukaæ w zlewozmywaku nawet ca³kiem spory
dzban. Projektanci potrafili przy tym
ubraæ je w bardzo atrakcyjn¹ formê.
Producenci oferuj¹ te¿ baterie z wysuwanym do góry korpusem, o podobnych zaletach funkcjonalnych.
Dla w³aœcicieli zlewów umieszczonych pod oknem wynaleziono armaturê „³aman¹”, w której prosty mechanizm pozwala jednym ruchem
wysun¹æ korpus z nasady i po³o¿yæ
go poziomo.

fot. Hansa
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fot. Villeroy&Boch
10

fot. Kohler
11

UJÊCIE
WODY

12
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O 10 Pastelowy zlewozmywak kompozytowy, dziêki ciep³ej kolorystyce, „dogrzewa”
nieco ch³odne wnêtrze

O 11 Ten piêkny zlew ceramiczny o subtelnie rzeŸbionym licu stworzono nie po to,
by go ukrywaæ; nietypowy sposób wbudowania pomiêdzy szafki kuchenne pozwala
doceniæ jego wyj¹tkow¹ urodê

O 12 Blat w roli g³ównej. Na taki efekt pozwalaj¹ minimalistyczne komory do podbudowy Kubus, wykonane z odpornego
fragranitu DuraKleen®, dostêpne równie¿
w naturalnych kolorach kamieni

O 13 Propozycja dla singli lub osób jadaj¹cych na mieœcie: w jednokomorowym
zgrabnym zlewozmywaku ze stali szlachetnej ³atwiej umyæ szklanki po dwóch
fot. Nolte

drinkach, ni¿ naczynia po rodzinnym
obiedzie
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fot. Franke

Kupuj¹c dziœ zlewozmywak, wybieramy
spoœród kilku rozmiarów, kilkudziesiêciu
kszta³tów i ró¿nych materia³ów. W wielu
przypadkach produktowi podstawowemu
towarzyszy oferta obejmuj¹ca funkcjonalne dodatki: nak³adane sitka-ociekacze,
kosze, deski do krojenia czy tarki do warzyw. Wartym zainteresowania praktycznym rozwi¹zaniem jest te¿ spust na odpadki wyprowadzony najczêœciej z mniejszej komory zlewozmywaka. Wszystkie te
akcesoria sprzyjaj¹ wygodzie podczas
pracy, a przy tym pomagaj¹ efektywniej
wykorzystaæ przestrzeñ niedu¿ej kuchni.
Wœród materia³ów króluje stal nierdzewna, która niemal ca³kowicie wypar³a nieodporne na zarysowania i odpryski emaliowane ¿eliwo – zlewy ¿eliwne to dziœ
rzadkoœæ; znajdziemy je w starannie zaaran¿owanych kuchniach, stylizowanych
na wiejskie izdebki. Coraz wiêcej miejsca
na rynku znajduj¹ sobie za to zlewozmywaki kompozytowe, formowane z mia³u
mineralnego spajanego ¿ywic¹. Producenci wprowadzaj¹ tak¿e nowe wytrzyma³e tworzywa sztuczne pod zastrze¿onymi
nazwami, których receptur zazdroœnie
strzeg¹. Wreszcie ceramika – ciê¿ka
i kosztowna, ale szlachetna i niebanalna;
zlew ceramiczny bêdzie zadawa³ szczególnego szyku w przytulnym dworku, ale
i wœród mebli w modnym stylu art deco.
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fot. Kohler

fot. Villeroy&Boch
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O 14 Bogate flamandzkie zdobienia równo-

15

fot. Franke

wa¿y dyskretny sposób osadzenia zlewozmywaka: komory wbudowane w stonowany blat wygl¹daj¹ jak barwne oczka
w szlachetnej oprawie

O 15 Ten solidny, kubicznie prosty, dwukomorowy zlew o staromodnej formie bêdzie
wygl¹da³ efektownie nawet pe³en po brzegi zaleg³ego „zmywania”

O 16 Ekskluzywnie prosty, minimalistyczny
zlewozmywak Mythos ze stali szlachetnej
wpisze siê w nowoczesne wnêtrze kuchenne o surowej architekturze

O 17 Tradycyjny materia³ – nowoczesna forma. Granitowy pó³torakomorowy zlewozmywak z ociekaczem Geo firmy Astracast mo¿e mieæ, jak tutaj, odcieñ metalicznej czerni lub saharyjskiego piasku.

16

Wœród akcesoriów: druciany ociekacz do
du¿ej komory, stalowa pojemna wk³adka
do ma³ej oraz szklana deska do krojenia
– cena w komplecie ok. 2500 z³.
Za ok. 750 z³ mo¿na dokupiæ rozdrabniacz
odpadków kuchennych Turbo 100
17

fot. Grass

Wszystkie wymienione tworzywa s¹ wytrzyma³e, odporne na dzia³anie domowej
chemii i kwasów zawartych w ¿ywnoœci.
Najwiêksze bogactwo kszta³tów panuje
wœród tworzyw kompozytowych, w któ-

rych ³atwo „rzeŸbiæ” dowolne formy. Modna jest integracja – ³¹czenie niecki zlewozmywaka z blatem w jeden monolit, co
mo¿liwe – i naj³atwiejsze – jest w³aœnie
Q
w przypadku kompozytów.

Na j akiej
bazie?
Zlewozmywak najczêœciej osadza siê w otworze wyciêtym w blacie; na powierzchni blatu
utrzymuje go kryza uformowana wokó³ komór. Czêœæ producentów do³¹cza do oferowanych zlewów szablon pomocny przy wycinaniu otworu; mo¿na go przygotowaæ samodzielnie, ale samo wycinanie lepiej zleciæ fachowcowi – niektóre rodzaje blatów s¹
bardzo twarde; ich ciêcie bez doœwiadczenia i specjalistycznego sprzêtu mo¿e byæ
ryzykowne lub po prostu niewykonalne.
Innym sposobem monta¿u zlewu jest ustawienie go na powierzchni blatu; dotyczy to
oczywiœcie wy³¹cznie zlewozmywaków nablatowych, specjalnie do tego przeznaczonych
– takie bywaj¹ bardzo dekoracyjne. Mo¿na te¿ odwrotnie: ca³kowicie ukryæ zlew pod blatem. Rozwi¹zanie to wymaga od wykonawcy szczególnej starannoœci, jest za to efektowne, a miejsce styku blatu i górnych krawêdzi komór ³atwo utrzymaæ w czystoœci.

