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sanitarna

bi¿uteria

baterie ³azienkowe

Mog¹ byæ proste
lub ekstrawaganckie,
minimalistyczne albo ozdobne, ob³e ale te¿ graficznie kanciaste…
A jakie byæ powinny? Dopasowane do wystroju wnêtrza,
oszczêdne, wygodne w u¿yciu, niezawodne i piêkne.
Czy to nie zbyt wiele? Na szczêœcie dziœ ju¿ nie.
fot. Kludi
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fot. Deante

1

fot. Kohler
2

O 1 Jednouchwytowa bateria Niagara
– prosta graficzna forma, prze³amana

Choæ niewielkie, to na nich czêsto koncentruje siê nasza uwaga. Przykuwaj¹ wzrok
po³yskliwoœci¹ stali, szlachetn¹ lini¹, niebanalnym kszta³tem. Dlatego nie warto na nich
oszczêdzaæ, a w ka¿dym razie… oszczêdzaæ nadmiernie – te najpiêkniejsze bywaj¹
niestety bardzo kosztowne.
A przecie¿ nasze zakupy nie ogranicz¹ siê
do jednego urz¹dzenia. Musimy wybraæ bateriê do umywalki (lub umywalek), wanny
b¹dŸ prysznica (czêsto do jednego i drugiego), mo¿e tak¿e do bidetu... Sklepowych
„pó³ek cenowych” jest na szczêœcie kilka, od
najtañszych produktów dostêpnych w marketach budowlanych, po ekskluzywne linie
wzornicze sygnowane przez œwiatowych mistrzów designu, jakie mo¿na znaleŸæ w eleganckich salonach wyposa¿enia wnêtrz.
Warto te¿ przejrzeæ ofertê sklepów internetowych – ceny potrafi¹ tu mile zaskoczyæ.
Koszt baterii zale¿y od jej konstrukcji,
materia³u i wykoñczenia powierzchni
(np. stal g³adka lub satynowana, mosi¹dz,
ceramika), od materia³u, z jakiego wykonano wewnêtrzn¹ g³owicê (najdro¿sze s¹ ceramiczne), a tak¿e od liczby funkcji. No
i oczywiœcie od marki – najdro¿sze bêd¹
baterie znanych firm, „podpisane” s³ynnym
nazwiskiem.

5

fot. Ideal
Standard

³ukiem wylewki, to uk³on w stronê

3

art deco; cena – ok. 750 z³

O 2 Czytelna funkcja, unikalny kszta³t
– jednouchwytowa bateria z ceramiczn¹

fot. Dornbracht

wylewk¹. Ceramika to, jak twierdz¹ fachowcy,
najczystsze tworzywo, którego nie imaj¹
siê bakterie

O 3 Delikatnoœæ i wdziêk – model eMote, dziêki
„rurkowym” skojarzeniom doskona³y do ³azienki w nowoczesnym lofcie; jego zgrabnie wygiêta linia zagra te¿ w bardziej tradycyjnej scenografii

O 4 Hansastela to jednouchwytowa sztorcowa bateria umywalkowa
o formie pe³nej dynamiki, choæ najprostszej z mo¿liwych. Jako bonus
4

– kaskadowa wylewka. Minimalistyczny dr¹¿ek-joystick zapewnia
wygodn¹ i precyzyjn¹ regulacjê; cena – ok. 850 z³

O 5 Pe³n¹ wdziêku liniê jednootworowej baterii Venice urozmaica stalowy
„kapsel”; w standardzie aerator, ogranicznik przep³ywu ciep³ej wody
i tryb oszczêdny; cena ok. 1500 z³

O 6 Inspiracj¹ dla nazwy i kszta³tu L Spout – nowej serii armatury firmy Cifial
– by³a litera L. W kolekcji: baterie œcienne oraz sztorcowe ró¿nej wysokoœci
(na zdjêciu wariant wysoki), a tak¿e o ró¿nych wykoñczeniach powierzchni
– tu nikiel rustykalny. Cena – ok. 1100 z³
6

fot. Cifial

fot. Hansa
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8

fot. Hansa

fot. Hansgrohe

fot. Hansa
9

7

O 7 Dla tej wyj¹tkowej baterii umywalkowej

fot. Coram

ze znanej serii Axor Massaud, autorstwa
Jeana Marie Massauda, inspiracj¹ by³

10

oczywiœcie wodospad. Kaskadowa
wylewka to jednoczeœnie pó³ka „do zadañ
specjalnych”; cena ok. 3000 z³

O 8-9 Baterie Hansamurano w nowej ods³onie: z hartowanego szk³a barwionego na
ró¿ne odcienie. Kolory i subtelne desenie
pozwalaj¹ wydobyæ niepowtarzalne efekty
z tercetu: szk³o-woda-œwiat³o

11

O 10 Minimalizm formy, maksymalne wra¿enia; o temperaturze wody p³yn¹cej
z wylewki jednouchwytowej baterii AG

fot. Ideal
Standard

firmy Guglielmi powiadamia nas kolor:
ognista czerwieñ lub zimny b³êkit

O 11 Elektronika w s³u¿bie komfortu:

Chwyty
i przecieki

2008
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Mowa tu nie o zabiegach naszych polityków, ale o… rodzajach konstrukcji armatury ³azienkowej. W nowoczesnych bateriach do regulacji si³y strumienia i temperatury wody s³u¿¹ uchwyty lub pokrêt³a. Najpopularniejszy jest wygodny i oszczêdny system jednouchwytowy. Baterie
dwuuchwytowe, z osobn¹ regulacj¹ ciep³ej i zimnej wody, maj¹ jednak nadal wielu zwolenników; mo¿na je dostaæ zarówno w wersji nowoczesnej, jak i retro.
Armaturê dzielimy na jedno- i wielootworow¹, w zale¿noœci od liczby widocznych punktów
po³¹czenia baterii z domow¹ instalacj¹ wodn¹. Baterie umywalkowe dostêpne s¹ w kilku
wariantach. Jednootworowe to najczêœciej baterie stoj¹ce (tzw. sztorcowe), mocowane na
obrze¿u umywalki lub na blacie obok niej. Dwuotworowe oferowane s¹ zwykle w odmianie
œciennej jako armatury podtynkowe, w których mieszalnik wody ciep³ej i zimnej ukryty jest
w œcianie. Rzadziej – g³ównie w aran¿acjach retro – spotyka siê baterie dwuotworowe stoj¹ce,
mocowane do brzegu umywalki. Armatura trójotworowa (z wylewk¹ i dwoma pokrêt³ami)
mo¿e byæ osadzona na umywalce lub w œcianie ponad ni¹.
Wœród baterii wannowych, obok klasycznych œciennych dwuotworowych z zewnêtrznym
mieszalnikiem, znajdziemy dziœ baterie sztorcowe, trój-, cztero-, a nawet piêciootworowe
(wylewka, dwa kurki, obsadka na g³ówkê prysznicow¹ oraz prze³¹cznik z prysznica na kran).
Takie baterie mog¹ byæ montowane na rancie wanny lub obok niego. Armaturê wielootworow¹ mo¿na tak¿e osadziæ w œcianie ponad wann¹.

kopu³ka na korpusie baterii zmienia kolor
zgodnie z temperatur¹ wody

O 12 Wyskokowy efekt – jednootworowa
bateria Kludi Mx XXL ma ruchomy
korpus, który pozwala umyæ w³osy
w umywalce lub nape³niæ du¿e naczynie.
Po naciœniêciu specjalnego przycisku
uniesiony korpus ³agodnie powraca
do pierwotnego po³o¿enia
fot. Kludi
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13

fot. Kohler

15

14

fot. Armatura
Kraków

O 13 Szlachetna forma – praktyczne dzia³anie. Jednouchwytowa
chromowana bateria œcienna nad wannê

O 14 £agodnie giêty profil – wannowa bateria stoj¹ca Ametyst
w podstawowej wersji trójotworowej: wylewka, prysznic,
16

uchwyt do regulacji; cena ok. 850 z³

O 15 Bardzo modne: wannowa armatura pod³ogowa. To ju¿ nie
funkcjonalne uzupe³nienie wanny, ale jej g³ówny akcent estetyczny.

fot. Ideal
Standard

Chromowana bateria Kludi New Waves mo¿e byæ wyposa¿ona
fot. Kludi

nawet w kube³ek do szampana; tu – w komplecie ze szklan¹ pó³k¹

O 16 Maksymalny minimalizm: czterootworowa bateria Moments
do monta¿u na obrze¿u wanny. Chromowana listwa ³¹czy ten projekt
w piêkn¹ spójn¹ kompozycjê; cena ok. 2300 z³

O 17 Wyrafinowana geometria. Nowa wolno stoj¹ca bateria wannowa ze znanej serii Solar
wyró¿nia siê szlachetn¹ prostot¹. Jej dodatkow¹ ozdob¹ s¹ uchwyty do regulacji
umieszczone na rancie wanny. Cena wersji chromowanej – ok. 7800 z³; dostêpne te¿
wykoñczenie w odcieniu stali szlachetnej i satyny

JAKI PAN
TAKI KRAN
Armatura sanitarna, podobnie jak ka¿dy z nas,
ma swoj¹ indywidualnoœæ. Dobierajmy j¹ do
stylu wnêtrza, ale tak¿e do w³asnych nawyków
u¿ytkowych. Perfekcjonistê bêd¹ cieszyæ baterie podtynkowe, w których mechanizm doprowadzenia wody z instalacji oraz mieszalnik
ukryte s¹ w œcianie – wystaje z niej tylko wylewka i uchwyt do regulacji strumienia. Taka
bateria wygl¹da „klarownie”, ma³o siê brudzi,
a w dodatku ³atwo j¹ wyczyœciæ. Osobie
wiecznie zabieganej naj³atwiej bêdzie korzystaæ z baterii jednouchwytowej, gdzie temperaturê wody i si³ê strumienia reguluje siê za
pomoc¹ jednego uchwytu, przesuwaj¹c go
w linii pionowej i poziomej. Mo¿e to byæ finezyjnie wyprofilowana r¹czka, albo minimalistyczny prêcik – tak czy owak obs³uga baterii
jednouchwytowej oszczêdza czas i wodê; regulacja przy pomocy dwóch niezale¿nych

„kurków” trwa d³u¿ej. Mi³oœnikom d³ugich celebrowanych k¹pieli dogodzi wannowa bateria wielootworowa. Kilka jej niezale¿nych elementów – pokrête³, wylewek i prze³¹czników –
wygl¹da zwykle bardzo dekoracyjnie, a regulacjê wody przy ich pomocy mo¿na uznaæ za
czêœæ k¹pielowego rytua³u. Mi³oœnicy ekologii
wybior¹ baterie z funkcj¹ ograniczenia wyp³ywu wody.
Podobnie z wzornictwem: bez trudu dopasujemy baterie do ³azienki w ka¿dym stylu.
W dodatku modne linie produktów zawieraj¹
zwykle kilka wariantów do wyboru. Kupuj¹c
bateriê sztorcow¹ (stoj¹c¹) do umywalki lub
wanny, czêsto mo¿na dobraæ do swoich wymagañ wysokoœæ jej korpusu, która decyduje
o wygodzie u¿ytkowania (pod zbyt nisk¹ trudno zmieœciæ d³onie, zbyt wysoka bêdzie chlapaæ). Niektórzy producenci oferuj¹ te¿ bardzo
eleganckie i modne baterie pod³ogowe. Jak
widaæ – ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
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fot. Graff
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fot. Deante
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Z DESZCZU
POD... SUSZARKÊ

19

18

fot. Hansgrohe

O 18 K¹piel pod dobr¹ gwiazd¹: wieloramienna chromowana g³owica prysznicowa,
tu w wersji œciennej, dostêpna jest te¿
w wariancie sufitowym oraz jako system
20

prysznicowy na stela¿u

Natrysk, traktowany do niedawna jako ubo¿sza, skrócona forma k¹pieli, dziœ mo¿e byæ
prawdziw¹ uczt¹ dla zmys³ów. Nie trzeba do
tego kosztownej kabiny parowo-masa¿owej.
Wystarczy du¿y talerz deszczownicy – g³owicy prysznicowej zapewniaj¹cej wyp³yw wody
w postaci setek lekkich napowietrzonych kropli. Z³udzenie wiosennego deszczu – doskona³e! Innym pomys³em jest bateria kaskadowa, z której woda sp³ywa niczym w prawdziwym wodospadzie. Deszczownice i kaskady
nie nale¿¹ do armatur najtañszych, ale za nak³ady odwdziêcz¹ siê niecodziennymi doznaniami. Trzeba tylko pamiêtaæ, ¿e pod wzglêdem wygody u¿ytkowania nie zast¹pi¹ zwyk³ej, osadzonej na wê¿u g³ówki prysznicowej,
dlatego nale¿y je kupowaæ w zestawach (niektórzy producenci nazywaj¹ je systemami natryskowymi). Ich wybór jest dziœ na szczêœcie
Q
bardzo bogaty.

O 19 Deszcz, deszcz, deszcz… Deszczownica
Raindance Royale ma 350 mm œrednicy – pod takim „natryskowym
talerzem” poczujemy siê naprawdê komfortowo

O 20-21 Futurystyczn¹ potrójn¹ g³owicê Hansaclear wykonano
z przezroczystego tworzywa: mo¿na w niej przeœledziæ przep³yw
wody. Dla mi³oœników niecodziennych wra¿eñ – podœwietlana g³ówka
natryskowa Hansaclear Lux, zasilana akumulatorkiem ukrytym
w uchwycie prysznica. U¿ywaj¹c specjalnego przycisku, mo¿na
wybraæ dowoln¹ barwê k¹pieli

O 22 Robisz co chcesz: dwie obrotowe g³owice umieszczone
na ruchomym ramieniu natrysku Freehander pozwalaj¹ dowolnie
kreowaæ poranny lub wieczorny tusz. Do wyboru mamy dwa rodzaje
strumienia: ci¹g³y i pulsacyjny o podwójnej mocy
21

fot. Hansa

O 23 Dwufunkcyjna s³uchawka Twist: obracaj¹c uchwyt, zamienimy

23

strumieñ deszczowy na pulsacyjny – a wszystko
w awangardowym opakowaniu; cena ok. 50 z³

fot. Deante

Wodolejstwo
zabronione

fot. Grohe

22

Jak oszczêdzaæ wodê? S¹ sposoby.
Wiêkszoœæ dostêpnych dziœ baterii umywalkowych ma fabrycznie wbudowany
perlator, który napowietrza i rozprasza
strumieñ wody – wydaje siê, ¿e leci jej
wiêcej ni¿ w rzeczywistoœci. Zwyk³e perlatory ograniczaj¹ zu¿ycie wody o ok. 15%,
specjalne – nawet do 60%. Zaoszczêdzimy te¿, kupuj¹c bateriê z tzw. przyciskiem Eko, który pozwala ograniczyæ strumieñ do 5-7 l na minutê. Mo¿na go wy³¹czyæ, zwiêkszaj¹c przep³yw, ale po zakrêceniu kranu bateria samoistnie prze³¹czy
siê na tryb oszczêdny. Œwietnym rozwi¹zaniem jest bateria bezdotykowa

z umieszczonym w trzonie czujnikiem,
uruchamiaj¹cym strumieñ po w³o¿eniu
d³oni pod wylewkê – woda leci, dopóki
nie cofniemy r¹k. W przypadku natrysku
skutecznym sposobem oszczêdzania jest
zakup baterii termostatycznej, utrzymuj¹cej sta³¹ temperaturê wyp³ywaj¹cego
strumienia, niezale¿nie od wahañ temperatury i ciœnienia wody w instalacji. Nie
przelewamy wtedy zbêdnych litrów podczas regulacji. Sam prysznic jest przy tym
przyjemny i bezpieczny, zw³aszcza w domach z instalacj¹ hydroforow¹ – termostat zapobiega zmianom ciœnienia i ciep³oty strumienia podczas pracy pompy.

