AZIENKA

techniczne

ozdobniki

wybieramy baterie do ïazienki

fot. Kohler

Doīyliğmy czasów,
w których wylot rurki instalacyjnej,
opatrzony regulujĆcym strumieĕ wody
zaworem, nabraâ rangi finezyjnej ozdoby.
Dawne krany – jak ubogie to okreğlenie! – dziğ
bywajĆ maâymi dzieâami sztuki hydrauliczno-jubilerskiej.
PâynĆ z nich strumyki lub kaskady, perlĆ siċ krople,
bijĆ silne strugi... Wybór nie jest prosty.
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ZrÚczne

jednorÚczne

Baterie umywalkowe – tych uīywamy
najczċğciej. Dlatego tak wielkĆ karierċ
zrobiây konstrukcje jednouchwytowe.
Obsâugiwane jednĆ rċkĆ – za pomocĆ uchwytu o formie drĆīka, joysticka, âyīki,
kabâĆka czy walca – sĆ niesâychanie
praktyczne i wygodne. OszczċdzajĆ przy
tym wodċ, a takīe czas; regulacja temperatury i natċīenia strumienia jednym uchwytem trwa najkrócej.
Ale juī w zakresie form panuje takie
bogactwo, jakby producenci starali siċ
przeciwstawiý prostocie uīytkowania finezjċ
i pomysâowoğý ksztaâtów. Mamy wiċc
baterie-rurki, ale teī baterie-rynienki, geometryczne sztabki czy... mydelniczki. Do
tego róīne materiaây i rozmaite odcienie
wykoĕczenia. I style – od tradycji po futurystyczny minimalizm.
1

1

3

fot. Kohler

Kielich z odpâywem. Ceramiczna bateria

Bol; inspiracjĆ dla jej ujmujĆcej formy byây

2

stare aptekarskie moĩdzierze z tâuczkami,
w których przyrzĆdzano lecznicze mikstury.
Dostċpna w kolorach biaâym i biszkoptowym;
cena – ok. 2000 zâ
2

Minimalna. Bateria ğcienna z serii

Hansapublic z podtynkowym systemem
Hansavarox doskonale sprawdzi siċ takīe
w prywatnej âazience, w której najbardziej
ceniona jest prostota. Równieī prostota

fot. Hansa

obsâugi – strumieĕ wody uruchamiany jest
czujnikiem podczerwieni
3

Wielofunkcyjna. Moīna jĆ nazwaý córkĆ podtynkowej baterii

wannowo-prysznicowej; w serii Techno 500 to zestaw podzielny,

4

którego element moīemy zainstalowaý wâağnie jako bateriċ umywal-

fot. Kohler

kowĆ. Odcieĕ mydelniczki âatwo dopasowaý do kolorystyki âazienki
– do wyboru: biaâa, czarna lub niebieska
4

Stylowa. A przy tym bardzo prosta – ğcienna bateria Falling
fot. Coram

Water z ukrytym podtynkowym mieszalnikiem, dostċpna w kilku

fot. Cifial

wariantach wykoĕczenia: szczotkowany brĆz i nikiel, polerowany nikiel i chrom, lğniĆce zâoto lub satynowa czerĕ
5

Rozwidlona. Jak elegancki hydrauliczny trójnik – bateria

Dot z kolekcji Il Bagno Alesi, sygnowanej
przez holenderskiego architekta Wiela
Aretsa. W wylewce zamiast perlatora umieszczono specjalny element formujĆcy strumieĕ
wody w swobodnĆ naturalnĆ kaskadċ
6

Wytworna. Z uchwytem stylizowanym

na hydrauliczny zawór. Bateriċ Items wypro-

5

dukowanĆ przez firmċ Tiger moīna zamówiý
w wykoĕczeniu stalowym szczotkowanym
lub chromowanym

fot. Oras
6
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fot. Kohler

Prawy

do lewego

Armatura dwuuchwytowa – segment dla prawdziwych koneserów. Dziğ
to nie tylko historycznie stylizowane krany z przepiċknymi staromodnymi kurkami, choý od czasu wielkiego come backu secesji i art deco
nastĆpiâ tu prawdziwy wysyp stylistycznych pereâek. Równie atrakcyjne,
a bywa, īe jeszcze bardziej pomysâowe, sĆ formy nowoczesne i eklektyczne, ğmiaâo âĆczĆce wyrafinowanĆ tradycjċ z awangardĆ. Tu równieī
znajdziemy warianty stojĆce – do montaīu na brzegu umywalki lub na
blacie – i ğcienne, z ukrytym mieszalnikiem.
To dobrze, īe majĆ po dwa uchwyty – do tak zachwycajĆcych
ksztaâtów rċce same siċ rwĆ...
10

fot. Kludi

fot. Cifial
7
7

Heksagonalna. Piċkna bateria o szeğciokĆtnych podstawach

korpusów – kolekcja Hexa znalazâa siċ wğród piċciu linii w ofercie
Cifial, wykoĕczonych zaawansowanĆ technologicznie powâokĆ PVD,
wykorzystywanĆ m.in. przy budowie promów kosmicznych.
To nie īarty – powleczenie baterii objċte jest wieczystĆ gwarancjĆ
8

Na wodċ czy na gaz? WidzĆc futurystycznĆ formċ pokrċteâ,

moīna nabraý wĆtpliwoğci. Wyrafinowanie prosta ğcienna bateria
podtynkowa Targa dostċpna jest w wersji chromowanej;
inne odcienie – na specjalne zamówienie
9

Z zawijasem. Trójotworowa bateria Finial,

wykoĕczona wytrzymaâĆ i trwaâĆ powâokĆ teflonowĆ
w eleganckiej satynowej czerni – nowoczesna
technologia w fantazyjnie wystylizowanej formie
10

12

fot. Hansgrohe

Super-wytworna. Bateriċ o peânej finezji wylewce i uchwytach wykonanych

z krysztaâów Swarovskiego wykreowano specjalnie do âazienkowej aranīacji
nazwanej Delight
11

Stoīkowa. Efektowny ksztaât baterii stojĆcej Stemma âĆczy nostalgiċ

11

za przeszâoğciĆ z oszczċdnĆ prostotĆ, dlatego dobrze wpisze siċ
w aranīacjċ retro, ale i caâkiem wspóâczesnĆ.
W zestawie aerator Cascade

50

12

Na mocnej podstawie. Wysmukâa i paâacowa – pozioma

poprzeczka dodaje jej staromodnego uroku. Ale bateria

2009

z kolekcji Axor Montreux to konstrukcja na wskroğ
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nowoczesna, wyposaīona w oszczċdny ogranicznik
wypâywu wody do 7 l na minutċ

fot. Ideal Standard
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fot. Coram
c

fot. Hansa

Praktyczne i pomocne. Czċsto takīe, z racji szczególnych
funkcji, wyjĆtkowo ciekawe wzorniczo – baterie o specjalnym przeznaczeniu, które potrafiĆ wiċcej. Cenimy takie
nowinki, bo w âazience szczególnie poszukujemy komfortu.
Dlatego zainteresowanie budzi armatura z wysuwanymi
korpusami lub ruchomymi wylewkami. W takiej „elastycznej” konstrukcji moīe obracaý siċ sama koĕcówka rurki
wylotowej (bateria Sistema Joystick firmy Guglielmi – fot. a)
albo caâa wylewka (bateria Boston firmy Tiger – fot. b).
Znajdziemy teī modele z ukrytym w wylewce wċīem, który
po uīyciu jest automatycznie wciĆgany do jej wnċtrza (bateria Hansaronda Style
firmy Hansa – fot. c).
b
Z bateriĆ-specjalistkĆ
bez problemu umyjemy
wâosy „na cito”; âatwiej
nam bċdzie takīe utrzymaý w nienagannej
czystoğci misċ umywalki.

a

fot. Coram

Elastyczne
specjalistki

fot. Cifial
13

fot. Hansa

15

fot. Kohler
13

Zamiast wajchy...

16

fot. Graff

Techno M10 to seria, która powaīnie traktuje wyzwania jutra, a takīe – nasz komfort.
W tej ğciennej baterii wannowo-prysznicowej tradycyjny przeâĆcznik z wylewki na prysznic
14

zastċpuje... wâağnie wylewka. Gdy wsuniemy jĆ pod korpus baterii, woda popâynie z gâówki
prysznicowej
14

Górski strumieĕ. Otwarty wypâyw w ksztaâcie kielicha, z którego woda spâywa kaskadĆ,

to znak szczególny jednouchwytowej ğciennej baterii Hansamotion. Efekt bċdzie moīna
podziwiaý bardzo dâugo – wylewka pokryta jest ochronnĆ warstwĆ Chromduratec, âĆczĆcĆ
platynċ z powâokĆ PVD
15

Woda z ekranu. Nowoczesnoğý nie musi byý kanciasta. ChromowanĆ bateriċ Tocadero

wyposaīono w wylewkċ kaskadowĆ o ksztaâcie obâego ekraniku. Cena – ok. 7000 zâ
16

Z geometrycznym charakterem. Piċciootworowa bateria Fontaine o masywnych

graniastych korpusach w nowoczesnej aranīacji zagra jednĆ z gâównych ról
17

Lekkoğý metalu. TrójotworowĆ armaturċ Obyect firmy Sealskin zbudowano z subtelnych

linii, które ujmujĆ wizualnego ciċīaru; cena (bez syfonu i rĆczki prysznica) – ok. 2000 zâ

Nalej

do peïna
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fot. Coram

Bateria wannowo-natryskowa peâni kilka funkcji – to gratka dla projektantów, którzy
mogĆ wykazaý siċ szczególnĆ inwencjĆ. StĆd róīnorodnoğý konstrukcji, od jednootworowych, aī po zâoīone z piċciu osobnych elementów. Moīna je montowaý na
ğcianie, na obrzeīu wanny lub obok niej – na gzymsie czy póâce. Trzeba tylko zawczasu wszystko zaplanowaý, najlepiej z pomocĆ specjalisty. Ukryte zaplecze techniczne takiej armatury to nie bagatela; zwykle obok caâego zestawu zaworów i mieszalników musi pomieğciý jeszcze zwijacz wċīa prysznicowego z mechanizmem wciĆgajĆcym. Dlatego nie dziwmy siċ, jeğli zamawiajĆc w sklepie wybrany model otrzymamy
paczkċ, którĆ trudno nam bċdzie objĆý i unieğý – nowoczesne technologie potrzebujĆ
przestrzeni!
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18

fot. Deante
21

fot. Cifial
fot. Kohler

fot. Bossini

19
22

Pora

deszczowa

Mīawka, przelotne opady, perlisty kapuğniaczek, deszcz, ulewa lub nawaânica
podobna do wodospadu – oto wodne przyjemnoğci, jakich moīemy zakosztowaý
dziċki nowoczesnym bateriom, gâówkom i gâowicom natryskowym. W tych
rċcznych moīliwoğý zmiany rodzaju strumienia oraz termostat powoli stajĆ siċ
standardem. W sufitowych producenci dodajĆ specjalne atrakcje, np. oğwietlenie
diodowe w róīnych kolorach do wyboru. Baterie sĆ estetyczne i komfortowe,
czċsto teī przybierajĆ bardzo fantazyjne ksztaâty. Tylko siċ kĆpaý!
18 - 19

Woda do aranīacji. Panel prysznicowy WaterTail moīe mieý 88

lub aī 216 punktów wypâywu wody – zaleīy, czy wybierzemy dysze 22-,
czy 54-otworowe. Wraīenia uatrakcyjniĆ gâowice ğcienne (na maâym zdjċciu), które
nadadzĆ kĆpieli charakter hydromasaīu
20

Lepsza niī oğmiornica, bo dwunastoramienna. Rozstaw „odnóīy” chromowanej

mosiċīnej gâowicy to 23 cm. Cena (razem z wylewkĆ sufitowĆ dâ. 19,5 cm) – ok. 500 zâ
21

Pada na okrĆgâo. Na szczċğcie równieī ğwieci – deszczownica Dream-Oki Light

ma cztery diody, które oblewajĆ kĆpiĆcĆ siċ osobċ âagodnym ğwiatâem.
fot. Coram

Dysk moīna zamontowaý w suficie podwieszanym; dostċpne róīne rozmiary
22

Gdzie odâoīyý mydâo? Tuī obok, w zasiċgu rċki. ChromowanĆ bateriċ

prysznicowĆ z serii Techno 300 wyposaīono w praktycznĆ, nakâadanĆ na korpus
mydelniczkċ. Do wyboru kolory: biaây, niebieski, pomaraĕczowy.
Cena – ok. 1500 zâ
23

Za siedem rzek... Sâuchawka zestawu natryskowego Optima oferuje

aī siedem rodzajów strumienia: deszczowy, hydromasaīu, miċkki
oraz cztery mieszane. Komfort kĆpieli zapewnia rozciĆgliwy wĆī.
Cena – ok. 260 zâ
24

52

Deszcz od rċki. Zestaw natryskowy Items firmy Tiger ma charakter mobilnej

25

deszczownicy – pâaska elegancka gâówka o ğrednicy 19 cm, po umocowaniu
zapewni nam otulajĆcy wodny pâaszcz. Cena – ok. 600 zâ
25

Kwadratura. Wzornictwo zestawu Idea firmy Guglielmi przyciĆga uwagċ;
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23

24

fot. Coram

âazienki. Cena – ok. 4500 zâ

fot. Deante

2009

gâowica o boku 20 cm bċdzie czytelnym znakiem w przestrzeni nowoczesnej
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