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zlewozmywaki, baterie kuchenne
młynki do odpadów, blaty, akcesoria

Dobra bateria kuchenna jest trwała,
ekonomiczna i efektowna.

Duże znaczenie przy wyborze
zlewozmywaka ma materiał wykonania.

Bateria kuchenna może zaskoczyć
konstrukcją, a także kształtem.
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Niezastąpione...

Dostęp do wody to w kuchni rzecz najważniejsza. Ale nie ma kuchni funkcjonalnej bez
kuchennego kącika wyposażonego w niezastąpiony zlewozmywak czy baterię kuchenną. Miłośnicy najnowszych rozwiązań technicznych powiedzą, że to już przeżytek, że
teraz przecież są zmywarki! Jednak czy zmywarka opłucze świeżo zakupione owoce i czy
odcedzi wodę z gotowanych ziemniaków?
W nawet najbardziej nowocześnie wyposażonej kuchni musi być miejsce na strefę

mieszakowe

baterie termostatyczne

zlewozmywaki ceramiczne

W numerze:

Baterie kuchenne

dla zlewozmywaka i jego ociekacza. Póki co nic go dziś nie zastąpi. Z roku na rok
pojawiają się coraz to nowsze prawdziwe
perełki w tym segmencie rynku. Światowe
prototypy udowadniają, że już za kilka lat
w naszych kuchniach nie będzie widać zlewozmywaka, będzie zakrywał go ruchomy kamienny blat, a przefiltrowana woda
z niego powróci do obiegu. Ale to przyszłość. Skupiając się zaś na teraźniejszości, warto wybierać jak najlepsze, najbardziej trwałe i funkcjonalne modele. Tu kompromis cenowy to poważny i, niestety, powszechny błąd. Poza jakością i uznaną marką warto zwrócić także uwagę na wzornictwo. To rzecz ważna, bowiem strefa zlewozmywaka powinna dobrze komponować się
z całą kuchnią.
W niniejszym numerze prezentujemy najnowsze, najciekawsze modele zlewozmywaków i baterii kuchennych. Doradzamy,
na jakie elementy i opcje dodatkowe należy zwrócić uwagę przy zakupie.
Serdecznie polecamy!

Zlewozmywak nie należy do skomplikowanych urządzeń, jednak zależnie od budowy
oraz sposobu montażu wymaga określonego miejsca. Mogą zatem być jedno-, półtora- lub dwukomorowe (a nawet większe,
choć to dziś rzadkość), z ociekaczem lub
bez niego, przyjmować kształty heksagonalne (te najczęściej są narożne), kwadratu,
prostokąta, bywają też okrągłe. Także gdy
chodzi o sposób montażu, mamy do czynienia z modelami montowanymi na szafkach,
wpuszczanymi w blat roboczy albo podwieszanymi (do podbudowy).

Na rynku mamy modele ścienne montowane
w ścianie, ale też modele stojące, tzw. sztorcowe. Ważnym kryterium wyboru jest rodzaj
wylewki, który pozwala dostosować baterię
do komfortu pracy. Możemy wyróżnić wobec tego baterie z wyciąganą wylewką, które przypominają krany wyposażone w rączkę prysznicową, baterie z wylewką ruchomą, a także baterie z wylewką stałą. Dodatkowo stosuje się także wylewki sprężynowe,
półprofesjonalne, które przypominają kształtem odwróconą literę „U”, tyle że zakończone są ruchomym elementem sprężynowym.
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Fot. Franke (x4)

3

Na szczęście minęły czasy, że kupowało się to, co było, a było niewiele. Teraz to właśnie zbyt duży wybór może
przysporzyć problemów. No, bo czym się kierować – kolorem, wielkością, sposobem montażu, a może ceną?

N

a pytanie, co świadczy o dobrym zlewozmywaku, każdy
może odpowiedzieć inaczej,
bo dla różnych osób coś innego jest ważne. Są jednak pewne elementy, które istotne są dla wszystkich użytkowników.
1

Materiał

Jego wybór, gdy chodzi o zelwozmywaki dziś
wcale nie jest taki mały: stal (w tym również
emaliowana), konglomerat (conajmniej kilkanaście rodzajów), nowoczesna ceramika
i szkło, które najczęściej stanowi element
wykończenia. Trzeba jednak stwierdzić, że
wszystkie z wymienionych są coraz bardziej
doskonalone po to, by były trwałe, odporne na plamy, wysoką temperaturę oraz łatwe do mycia. Nawet emalia nie jest już taka, jak dawniej, kiedy to łatwo się wycierała i żółkła. Dlatego nie można jednoznacznie i autorytatywnie stwierdzić, który materiał jest najlepszy, a który gorszy. Materiał,
z jakiego zrobiony jest zlewozmywak, często bierze się pod uwagę, gdy chodzi o styl,

4

w jakim kuchnia jest urządzona. Propozycje znanych firm, a o tych chcemy mówić,
to zlewozmywaki, które przetrwają lata. Producenci dbają o to, dlatego też na swoje wyroby dają gwarancje, często nawet kilkudziesięcioletnie. Oczywiście, w interesie użytkownika leży stosowanie się do zaleceń wytwórcy, a jeżeli klient zgodnie z nimi postępuje,
dotyczy to zwłaszcza kwestii konserwacji,
nie będzie miał problemów z urządzeniem.
2

Konstrukcja

– Ta w znacznym stopniu wiąże się z montażem. Inaczej instaluje się zlewy naszafkowe,
inaczej wpuszczane w blat, a jeszcze inaczej
podwieszane. I nie chodzi tu o liczbę komór,
bo jest to sprawa wtórna. Warto natomiast
wiedzieć, że w wypadku zlewozmywaków
w wyposażeniu znajduje się najczęściej komplet odpływowy (syfon), resztę trzeba dokupić osobno. Obecnie stosuje się tylko wężyki w oplocie ze stali nierdzewnej (plastikowe to przeszłość). W wypadku zasilania są
to wężyki 0,5 lub 3/8 cala oraz zaworki 0,5
× 0,5 cala albo 0,5 × 3/8 cala (te trzeba

dokupić). Odpływy zaś kończą się na ø 40
lub (i) ø 50. Dla komfortu obsługi trzeba też
pamiętać, że najbardziej typowe wysokości, na których mocuje się zlew, związane
są z wysokością szafki lub blatu przykrywającego ciąg roboczy, czyli średnio na wysokości 81 cm. Jeśli zatem ze zlewozmywaka
będzie korzystał najczęściej ktoś zdecydowanie niższy bądź wyższy, trzeba to wziąć
pod uwagę, by zmywanie czy choćby płukanie produktów nie było uciążliwe.
3

Wyposażenie

Zlewozmywaki z reguły nie mają w komplecie dodatkowego wyposażenia, najczęściej
trzeba je dokupić. Najważniejsza jest w tym
przypadku bateria. Dobra armatura jest bardzo przydatna. W zasadzie niemal wszystkie baterie mają obracane wylewki, niektóre
zaś mają wyciągane końcówki, a nawet są
podświetlane. Oszczędzają wodę – to również jest już standardem. Niektóre modele podają wodę już uzdatnioną albo na tyle gorącą, że można od razu zaparzyć herbatę. Obecnie zwykle do zlewozmywaków

kupowane są baterie stojące, a wtedy zlew
powinien mieć na nią wycięty otwór, chyba
że będzie stała na blacie. Może go obsługiwać także bateria ścienna. Warto wziąć
to pod uwagę przed zakupem. Dla wielu osób nie jest bez znaczenia, czy będzie
ona chromowana, pokryta specjalną farbą lub kompozytem w kolorze zlewu. Na
szczęście wśród baterii wybór jest ogromny. Większość firm jako wyposażenie dodatkowe oferuje również młynki (rozdrabniacze), które zwłaszcza teraz, w dobie segregowania odpadów, nabierają szczególnego znaczenia, bo oszczędzają czas i pozwalają zrezygnować z dodatkowego pojemnika na odpadki. Warto też dodać, że
przemielone i spłukane resztki jedzenia nie
zalegają pod zlewozmywakiem, gnijąc i wydając nieprzyjemne zapachy. Do zlewozmywaków można też dokupić deskę do krojenia (drewnianą, szklaną albo z tworzywa).
Dostępne są też zaślepki do odpływów,
wkładki ociekowe, jak i mobilne ociekacze, a nawet podajniki na płyn do zmywania czy na mydło w płynie.
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Pytanie 1

dza się w danym miejscu, wyszorujmy go do
czystości i suchości.
Pytanie 8

Jak dostosować materiał wykonania
do częstości użytkowania?

Czy zlewozmywak granitowy to to samo co kompozytowy?

Nie, chociaż na rynku znaleźć można zwyczajowo bardzo mylące opisy sprzedawanych modeli. Różnica oczywiście tkwi w szczegółach.
Zlew z prawdziwego granitu to ten zamawiany
m.in. od kamieniarza, który przygotowuje go
jako całość, np. z blatem. Szlachetny materiał
nie tylko waży swoje (często nawet kilkaset kilogramów i więcej) i niemało kosztuje. Prawdziwie granitowych zlewozmywaków wykonywanych z jednego bloku granitowego na rynku jest mało, w większości znajdujemy na rynku modele kompozytowe, które są mieszaniną
kwarcu (czyli piasku w ok. 70–80 proc.), żywicy i barwników. Kompozyty to bardzo trwałe
materiały, zwłaszcza jeśli chodzi o uszkodzenia
mechaniczne czy chemiczne. Przez to, że kompozyty nie są porowate, nie odbarwiają się,
ale też są odporne na wysokie temperatury.
Pytanie 3

Czy modele granitowe i kompozytowe należy w szczególny sposób impregnować?

Zazwyczaj producenci nie wymagają od użytkownika szczególnej impregnacji materiałów naturalnych, jednak po ich umyciu dla pielęgnacji i ładnego połysku można taką powierzchnię zabezpieczyć olejem jadalnym lub specjalnym środkiem do danego typu zlewozmywaka.
Należy pamiętać, aby stosować tylko i wyłącznie produkty do czyszczenia i konserwacji tego
samego producenta. Jest to gwarancją bezpieczeństwa i najlepszej jakości.
Pytanie 4

Zlewozmywak jedno-, dwu- czy trzykomorowy?

To zależy przede wszystkim od tego, jaką powierzchnię chcemy przeznaczyć na zlewozmywak. Z reguły im więcej komór ma zlewozmywak, tym jest on większy, choć nie jest to regułą,
ponieważ nowych kształtów, rozmiarów i kon-
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Jak można zamontować zlewozmywak?

10 pytań

Fot. Ferro

Wybierając zlewozmywak czy baterię, powinniśmy dostosować materiał nie do stylu kuchni,
a w pierwszej kolejności do częstości i specyfiki użytkowania. Dla przykładu, jeśli nie mamy
zmywarki, a brudne naczynia odkładamy bardzo często na kratkę lub wytłoczenia do wyschnięcia, z praktycznej strony powinniśmy wybrać ten zlewozmywak, na którym nie widać
tak bardzo osadu ociekającej wody. Trzeba pamiętać, że na stali oraz na modelach o ciemnej kolorystyce zacieki widać najbardziej. Z drugiej strony stal nierdzewna bardzo dobrze komponuje się w każdych niemal wnętrzach. Pamiętajmy też, że ewentualne osady nie mogą
mieć decydującego wpływu na wybór modelu i materiału (czy koloru), na jaki się zdecydowaliśmy. Warto zapoznać się ze stosowanymi
materiałami i bezwzględnie nabywać modele
renomowanych, uznanych marek.
Pytanie 2

czym się kierować przy zakupie odpowiedniego sprzętu?

strukcji wciąż przybywa. Te najczęściej spotykane
w sprzedaży mają następujące wymiary: jednokomorowe – szerokość ok. 40–45 cm, z ociekaczem – 50 cm dwukomorowe i półtorakomorowe – ok. 60 cm, dwukomorowe i dwukomorowe z ociekaczem – ok. 80 cm szerokości; oczywiście, mogą też być szersze – ok. 100 cm, które
idealnie prezentują się w dużych, przestronnych
kuchniach. Jeśli używamy zlewozmywaka rzadko, wybór ponaddwukomorowego zlewozmywaka będzie po prostu niepraktyczny. Z drugiej
jednak strony, jeśli nie mamy zmywarki i prawie
cały czas przebywamy w strefie zmywania – jednokomorowy zlew będzie zdecydowanie za mały. Duże, ponad dwu- lub trzykomorowe, polecamy do gastronomii lub domów, w których gotuje się wyjątkowo często i dla dużej liczby osób.
Pytanie 5

Jak ważne są mechanizmy otwierania i zamykania odpływu zlewozmywaka?
Z perspektywy osoby często używającej takiego sprzętu – wyjątkowo ważne. Jeśli jednak czynimy to sporadycznie, sposób odpływu nie ma większego znaczenia. W zależności od modeli, ich wzornictwa czy zaawansowania technicznego na rynku spotykamy się
z modelami tradycyjnymi, w których używamy gumowego zamknięcia do zlewozmywaka, lub z modelami, które ułatwiają codzienną pracę przy zlewie, z automatycznym mechanizmem zamknięcia. Te drugie mają zazwyczaj formę przycisków lub pokrętła, które w sposób intuicyjny i – co wyjątkowo ważne – higieniczny pozwalają na otwieranie lub
zamknięcie odpływu. Nie musimy wtedy moczyć rąk lub dotykać zabrudzonego odpływu.
Jest to bardzo wygodne.
Pytanie 6

Jak spersonalizować własny zlewozmywak i strefę kuchenną?
Wiele dziś słyszy się o indywidualnym podejściu
do klienta i do wzornictwa. I słusznie. „Dlaczego sąsiadka ma mieć taki sam zlew jak ja, jeśli mogę nanieść na szklanym zlewozmywaku

swoje własne zdjęcie lub na stalowym modelu indywidualny nadruk, tzw. tatuaż?” To tylko
przykład, jak zmieniło się dziś wzornictwo. Obok
wymyślnych kolorów i wzorów, które w armaturze, szczególnie w bateriach kuchennych, widoczne są na niemal każdym kroku, zobaczyć
możemy projekty, które dają pewność, że już
nikt takiego modelu poza nami nie zdobędzie
w sklepie. Stosuje się więc technologie nanoszenia wzorów, wytłoczeń ociekacza (np. dostosowując je do wzoru płytek czy kafelków na
ścianie) czy nawet własnych grafik.
Pytanie 7

Jakim zagrożeniem jest dla armatury osad wapienny?
Osad wapienny to zagrożenie nie tylko dla baterii, ale także zlewozmywaków. Nieczyszczone elementy są nieestetyczne, ale też szybciej
niszczą materiał, z jakiego są wykonane. Wykwity wapienne, jeśli są długo nieczyszczone,
mogą być wyjątkowo trudne do usunięcia, a nierzadko klienci z tego powodu wymieniają całą
armaturę. Szczególnie problematyczne są osady na jasnych produktach, na których początkowo nie widać, że kamień gromadzi się w danym miejscu. Kolokwialnie mówiąc, osad wżera się w powierzchnię i jest praktycznie nie do
usunięcia przez tradycyjne czyszczenie czy nawet szorowanie (niewskazane). Jeśli więc nie
usuniemy pierwszej, luźnej warstwy osadu,
następna przekształca się w bardziej zwięzły
kamień, co nazywa się w środowisku naturalnym procesem diagenezy, czyli cementacji.
Ciekawostką będzie fakt, ze to właśnie w wyniku cementacji powstają skały. Dlatego jeśli nie chcemy, aby nasza strefa zlewozmywakowa po kilku tygodniach zamieniła się w nieestetyczną „górę kamienia”, powinniśmy stosować systematycznie zabieg usuwania osadu.
W bateriach należy więc czyścić sitko perlatora oraz wszystkie filtry zabezpieczające baterie najlepiej co 3 miesiące. Pełną konserwację
obudowy baterii należy przeprowadzić raz do
roku. Zlewozmywak powinniśmy przemywać
każdorazowo, ale jeśli widzimy, że kamień osa-

Zlewozmywaki kuchenne do pracy stojącej najczęściej mocuje się na szafkach o wysokości uwarunkowanej wysokością samego mebla, która
wynosi 85 lub 90 cm. Odpowiadając na pytanie, można je nałożyć, co jest metodą najczęściej spotykaną i chyba najprostszą w montażu.
Inną formą jest wbudowanie, tzw. wpuszczenie zlewu w blat. Niepodważalną zaletą tego
rodzaju montażu jest brak wystających krawędzi i kantów – wbudowany zlewozmywak stapia się z blatem niemal w jednolitą całość. Inną
cenioną przez klientów metodą jest podwieszanie zlewozmywaka, czyli tzw. podbudowanie,
które jest bardzo podobne do wcześniejszej metody. Różnica jest jedna – urządzenie wbudowuje się od dołu. Ten rodzaj montażu jest bardziej skomplikowany, jednakże daje możliwość
dowolnego łączenia ze sobą komór o różnych
wielkościach, a także kształtach.
Pytanie 9

Jakie kryteria wyboru powinniśmy
rozpatrzyć przed zakupem baterii?

W pierwszej kolejności powinniśmy zdecydować, czy chcemy, aby bateria stała czy żeby była zamontowana do ściany (choć tę wersję montażu spotkać można raczej w łazienkach). Tuż po sposobie instalacji należy zadać
sobie pytanie, jak wysoką baterię preferujemy.
Ten parametr jest ważny, o ile bateria stoi np.
blisko okna. Tutaj jednak są różne rozwiązania, m.in. ruchome głowice. Jeśli zdarza nam
się często zmywać duże naczynia lub uzupełniać wazon wodą, dobrym rozwiązaniem będzie wyciągana wylewka, w większości dostępna jest ona zazwyczaj w wyższych modelach sztorcowych. Oczywiście, równie ważna jest liczba uchwytów, czyli to, jak odkręcamy wodę. Możemy wybrać baterię spośród
dostępnych dwuuchwytowych, jednouchwytowych (mieszakowych), a nawet bezdotykowych (wystarczy wtedy zbliżyć dłonie do czujnika). Jeśli jesteśmy konsumentami świadomymi, zwróćmy uwagę na systemy oszczędzania
wody, a jeśli lubimy „bajery” – wybierzmy baterię z oświetleniem.
Pytanie 10

Czy warto mieć młynek do odpadków?

Zdecydowanie tak. Są to wysoce praktyczne
urządzenia. Nieważne, o jakim producencie
mówimy, jedno jest pewne – dołączone do
kuchennego odpływu są nieocenionym dodatkiem strefy zlewozmywakowej. Jeśli ktoś
raz je wypróbował, nigdy nie będzie chciał
z nich zrezygnować. Należy pamiętać o tym,
że do młynka mogą trafiać wyłącznie małe ilości odpadków organicznych (zdarza się, że użytkownicy mielą nie tylko twarde kości, ale nawet zbite naczynia). W przeciwnym razie młynek bez wątpienia ulegnie awarii. Warto pamiętać, że podczas mielenia musi być zawsze
odkręcona woda.
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Gdy mowa o zlewozmywakach, to w kwestii
wzornictwa można powiedzieć zaskakująco dużo,
zwłaszcza o materiałach i kolorach, ale nie tylko.

O

modelach stalowych można powiedzieć, że są uniwersalne, dobrze będą wyglądały i w kuchniach tradycyjnych, i w nowoczesnych. Kompozytowe, z uwagi na niezwykłe
barwy, można idealnie zharmonizować z kolorystyką blatu oraz mebli kuchennych, a więc
pasują i do drewna, i do lakierowanego na kolor MDF-u. Szkło doskonale odnajdzie się we
wnętrzach supernowoczesnych, zaś ceramika doskonale będzie wyglądała w kuchniach
skandynawskich, jak też utrzymanych w stylu
retro. Warto wspomnieć, że zlewy nakładane
to styl tradycyjny i retro, zaś podwieszane –
zdecydowanie nowoczesny.

Przykładem funkcjonalnego elementu, który wpływa
na cały projekt zlewozmywaka jest ociekacz. Jeśli jest
on umiejętnie wkomponowany w powierzchnię lub
ma ciekawe wytłoczenia,
dodaje uroku stylistycznego, a przy okazji pełni jedną
z ważniejszych funkcji.
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Niezwykły wyścig

Elegancja Francja
versus wiejskie klimaty

W zasadzie niemal wszyscy znaczący producenci zlewozmywaków, a także baterii kuchennych starają się, by ich produkty trafiały w gust
użytkowników. A ten zależy od wielu czynników: od wielkości, materiału oraz wyposażenia
począwszy, po sposób montażu. To oczywiste,
że w związku z tym dopasowują się do kuchennych trendów mody, ale też stosują w swoich pro-

Pomieszczenia określane mianem eleganckich
zazwyczaj projektowane są w tonie minimalistycznych linii mebli czy frontów meblowych,
stołu i krzeseł. Użytkownicy lubują się w takich
akcentach, bo kuchnia wydaje się optycznie większa dzięki schowaniu wszystkich urządzeń i uwydatnieniu form prostych. Zlewy więc będą miały
bardzo proste formy ociekacza, lub nawet moż-

Fot. Blanco

do powrotu w przeszłość,
w której królują lata 50. XX
w, i ludzie nieprzejmujący
się dobrami materialnymi
i doczesnymi, którzy cieszą się życiem, przyrodą
i rodzinną atmosferą. Jeśli więc w skrócie odpowiedzieć na pytanie, jak
przyodziać kuchnię, aby osiągnąć ten klimat,
odpowiedź byłaby prosta: pastele na ścianach
i meblach oraz metal

Kształty zlewozmywaków
Z tą materią nieodłącznie związany jest kształt
modelu. Oprócz prostokątnych, kwadratowych,
narożnych, owalnych czy okrągłych zlewozmywaków spotykane są także modele w kształcie
beczki, rombu z podwójnymi ociekaczami czy fali, a nawet nieregularne o różnych wielkościach
komór. Równie innowatorskie podejście do estetyki mają projektanci wykończeń zlewozmywaków. Już dziś na rynku widać niespotykane
formy wytłoczeń na ociekaczach, np. przypominające wodospad.

Konstrukcja – między
szafką a blatem
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Zlewozmywak nie należy do skomplikowanych urządzeń, jednak zależnie od budowy
oraz sposobu montażu wymaga określonego
miejsca. Im lepiej będzie dobrany (co do wielkości, sposobu oraz miejsca mocowania), tym
łatwiej będzie z niego korzystać.

Kilka słów
o materiałach
Warto powiedzieć o nich właśnie w tym miejscu, gdyż to, z czego zlew jest zrobiony, ma
pewien wpływ na możliwość formowania
kształtów oraz na cechy samego urządzenia.
Stal. Zlewozmywaki wykonane ze stali nierdzewnej są wytrzymale, odporne na szok

www.infoprodukt.pl

Fot. Franke

Fot. Teka

Nieco inaczej (jednak bardzo podobnie)
podchodzi się do aranżacji w wypadku stylów retro i vintage. Owszem, taką kuchnie jak
najbardziej można wyposażyć również w jasny
zlew z dodatkami nawiązującymi do wiejskich
domków, jednak producenci skupiają się jednak
w tym stylu na materiale wykonania i formie modeli. Przede wszystkim stosuje się
ciemniejsze kolory, np. miedź.
Ta jest idealnym odwzorowaniem obu stylów, ponieważ
wskazuje na stary metal (rdzę).
Clou projektu więc odnosi się
do przeniesienia się w czasie,

Fot. Schock CCI

– design, kolor, kształt

Moc retro
i vintage

Fot. Kernau

zlewozmywaki

Aranżując mieszkanie, domownicy najpierw
myślą, w jakim stylu chcą mieć kuchnię, potem
w jakim kolorze, z jakimi urządzeniami, a na końcu jakie dodatki zwieńczą cały projekt. Dobrze dobrany zlewozmywak będzie nie tylko funkcjonalnym pomocnikiem w codziennych
zmaganiach w kuchni (częstokroć jest
blatem roboczym, sitkiem, durszlakiem,
deską do krojenia, a w niektórych wypadkach miejscem do pozbywania się
odpadków), ale także okaże się ciekawym akcentem kuchennego zacisza.
W wielu wypadkach jest centrum kuchennego stylu…

Mianowicie, w stylu prowansalskim ważny
jest kolor. Jest to kolor jasny. Dlatego aby
kuchnia wyglądała świeżo i subtelnie,
powinniśmy do jej aranżacji wybierać
modele białe, kremowe, koloru piasku czy
jasnego brązu. W tym stylu idealnie będą pasowały także ceramiczne
zlewozmywaki z ręcznie malowanymi detalami (najlepiej motywami
kwiatów), a także zlewozmywaki z motywami wytłaczanymi.

Fot. Pyramis

Fot. Alveus

Kuchenny styl kuchni
zaczyna się od…
strefy zmywania

Fot. Ferro

duktach wszelkiego rodzaju nowinki techniczne,
o ile można je w tego typu urządzeniach wykorzystać. Stawiają, więc na modne kolory, łatwość
obsługi oraz utrzymanie czystości. Wciąż słyszymy o supergładkich powierzchniach, do których
nie przywiera brud, idealnych komorach czy też
o bateriach, które wodę oczyszczają i uzdatniają, a w dodatku zmniejszają jej zużycie. Ten wyścig trwa i miejmy nadzieję, że się nie skończy.
W końcu to wszystko robione jest dla użytkowników. Im lepszy i ładniejszy produkt, tym ma
większe szanse na powodzenie.

na z nich całkowicie zrezygnować na rzecz skosu
po którym woda spływa. Zlewozmywaki zachowane w minimalistycznym tonie głównie wykonane są ze stali. Stal szlachetna czy nierdzewna
to jedne z ulubionych materiałów wykorzystywanych w prostych, ale i nowoczesności kuchniach. Są bardzo odporne na wysokie temperatury, ścieranie i uderzenia, a tym samym chętnie kupowane przez klientów. Równie lubianym
materiałem wykorzystywanym przez projektantów jest także materiał kompozytowy. I tutaj bogata oferta kolorów i wzorów sprawiają, że konsumenci znajdą idealny model, dostosowany do
m.in. koloru blatu lub mebli.
Inaczej opisuje się jednak kuchnie prowansalskie,
które nawiązują do uroku przyrody, lasu, łąki. Styl
ten z pewnością uwydatni się w kuchni przez zastosowanie dodatków w postaci kwiatów, drewnianych akcentów czy białych, krótkich firanek.
I może to twierdzenie słuszne, ponieważ odpowiednio zaaranżowany zlewozmywak z pewnością zmieni swój charakter. Jednak jeżeli dla
klienta dodatki to nie wszystko, warto opisać
cechy, które powinien taki zlewozmywak mieć.

Fot. Franke

Heksagonalny wzór na
ociekaczu może pasować
nawet do... płytek na podłodze. Taką propozycję oferuje klientom marka Alveus.

termiczny, a więc działanie wysokich i niskich
temperatur, oraz zarysowania. Ponadto niemal pozbawiona porów powierzchnia (pory
są widoczne dopiero w bardzo dużym powiększeniu struktury stali) jest łatwa w pielęgnacji i higieniczna, co w kuchni ma niebagatelne znaczenie. Materiał ten nie wchodzi
w reakcje z produktami spożywczymi, trudno jest też go zaplamić. Na minus niektórym
modelom można przypisać to, że zostają na
nich widoczne ślady po wodzie, jeśli nie zostaną wytarte do sucha.
Kompozyty. Zalicza się je do bardzo trwałych materiałów. Główna ich zaleta to odporność na uszkodzenia mechaniczne, środki
chemiczne oraz wysoką temperaturę. Kompozyty nie są też porowate, w przeciwieństwie do naturalnych surowców, takich jak
kamień, a ich nasiąkliwość jest bliska zeru.
Warto dodać, że są lekkie, można je niemal
dowolnie kształtować oraz barwić. Jedynym minusem jest to, że niewłaściwie konserwowane, zwłaszcza te w jasnych kolorach, mogą się przebarwiać.
Ceramika. W wyniku zaawansowanych
procesów technologicznych powstała ceramika, która charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na zarysowania, łatwością czyszczenia, odpornością chemiczną i odpornością na wysokie temperatury. Ponadto modele ceramiczne dostępne
są głownie w bieli, ale bywają też kolorowe. Ich niewątpliwą zaletą jest bardzo duża odporność na uszkodzenia mechanicz-

Duże znaczenie w zlewozmywakach stalowych
ma także odpływ. Jeśli jest
on zaprojektowany w sposób nowoczesny, staje się
ważnym elementem
designu. Coraz częściej
konsumenci zwracają
uwagę na ukryty przelew,
który scala komorę
i dodaje jej elegancji.
ne, jednak modele te zaliczamy do tych
z wyższej półki, wobec czego charakteryzują się dość wysoką ceną. Warto jednak
podkreślić, że są to modele bardzo trwałe.
Szkło. Bywa niezwykle kolorowe, a co za
tym idzie oryginalne. Zlewozmywaki robione z jego udziałem potrafią mieć formę klasyczną bądź na wskroś nowoczesną. Wbrew
pozorom są naprawdę trwałe i bezpieczne,
gdyż jest to szkło hartowane, które w najgorszym wypadku tłucze się na małe kawałki, którymi nie da się pokaleczyć. W ofercie
niektórych producentów dostępne są modele szklane podświetlane, a nawet takie,
z których można sterować baterią.

Co dla kogo?
Kiedy wybrać jedną komorę, a kiedy przyda się ich więcej oraz ociekacz?
Odpowiedź jest dosyć prosta, bo związana z miejscem przeznaczonym na montaż
– to w zasadzie od niego wszystko zależy:
zlewozmywaki jednokomorowe – urządzenia oparte na najprostszej konstrukcji: jednej komorze z odpływem. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane właścicielom kuchni
o niewielkiej powierzchni, a także osobom,
które korzystanie ze zlewozmywaka ograniczyły do minimum, rezygnując z większego
na rzecz zmywarki. Niektórzy producenci nawet do tak niewielkich urządzeń oferują jako
wyposażenie dodatkowe deskę do krojenia
dopasowaną wzorniczo do zlewozmywaka
i o odpowiednich rozmiarach;
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zmywanie
Alveus oferuje możliwość
naniesienia na zlewozmywak wybranego przez siebie ulubionego motywu,
tzw. tatuażu, który wyróżni
strefę kuchenną.

– podobnie jak modele jednokomorowe sprawdzą się głównie w mniejszych kuchniach lub u osób korzystających ze zlewozmywaka głownie
do płukania produktów spożywczych
lub naczyń przed wstawieniem ich do
zmywarki. Od urządzeń jednokomorowych
zlewozmywaki półtorakomorowe różnią
się wąską komorą, znajdująca się obok
komory głównej. W tej niewielkiej
komorze również znajduje się odpływ
i można z niej korzystać np. w celu
wydzielenia sztućców w trakcie zmywania;
zlewozmywaki dwukomorowe – popularność tego rodzaju zlewozmywaków
wynika z tego, że maja dwie duże komory, dające swobodę i komfort podczas mycia naczyń, zwłaszcza gdy nie ma w domu
zmywarki. Jednakże są to modele przeznaczone do odpowiednio dużych kuchni. Zazwyczaj wielkość komór jest zbliżona lub wręcz identyczna, niektórzy produ-

Fot. Alveus

zlewozmywaki półtorakomorowe

cenci oferują też modele z komorami o nieco zróżnicowanych wymiarach;
zlewozmywaki dwuipółkomorowe
– tego typu modele charakteryzują się na
prawdę dużą powierzchnią użytkową, dające wielką swobodę i wygodę w organizowaniu pracy w obrębie zlewozmywaka.
Tego typu model ma dwie komory główne oraz komorę mniejszą z niezależnym
odpływem. Korzystając z takiego urządzenia, można wydzielić odpowiednie sektory

i zwiększać funkcjonalność zlewozmywaka przez zastosowanie dodatkowych akcesoriów, np. deski do krojenia. Należy jednak zaznaczyć, że jest to rozwiązanie do
naprawdę dużych, przestrzennych kuchni, których właściciele będą mogli w pełni
docenić zalety takich modeli;
zlewozmywaki z ociekaczem – ociekacz to dość duży kawałek blatu, wykonany z takiego samego materiału co i komora (lub komory). Powierzchnia ociekacza

może mieć różną formę oraz fakturę, np.
mogą być na niej specjalnie wyrzeźbione
rowki, pozwalające wodzie ściekać swobodnie do komory głównej, np. ze świeżo umytych warzyw i owoców lub naczyń
odłożonych do wyschnięcia. Wśród zlewozmywaków z ociekaczem najczęściej występują urządzenia jedno-, dwu-, a nawet
trzykomorowe. Wszystkim rodzajom ta dodatkowa przestrzeń dodaje funkcjonalności. Kryterium wyboru tego typu urządzenia jest przestrzeń urządzanej przez użytkownika kuchni – jeśli ten dysponuje większą powierzchnią blatu roboczego, może
z powodzeniem zdecydować się na model z większym ociekaczem.
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Fot. Alveus

Kiedy jedni wybierają zlewozmywak pod kątem
praktyczności czy dostępnego materiału i jego właściwości – inni
aranżują swe wnętrze…
grą kolorów i indywidualnym podejściem
do projektu. W głównej mierze do tego celu
wykorzystuje się modele z hartowanego szła.
Ten materiał jest nie tylko elegancki w montażu,
ale i bajecznie wszechstronny w jego „kolorowaniu”. Sposób produkcji pozwala na wybór tak naprawdę wielu barw: od czerwieni
po róż, zielony, niebieski, czarny, szary czy
turkusowy. Coraz powszechniejszym zabiegiem jest także projektowanie zlewozmywaków na specjalne życzenie we wszystkich kolorach z palety RAL. Inną
formą może być także
przesłanie producentowi
własnej grafiki, zdjęcia,
projektu graficznego,
które z pewnością wyróżnią kuchenną strefę,
dając pewność, że nikt
takiego modelu nie bę-

dzie miał w swojej kuchni. Stosowanie dowolnych grafik pozwala także
dostosować zlewozmywak do akcen-

tów w pomieszczeniu – do kafelek na
podłodze, płytek przy zlewozmywaku
czy do położonych tapet.

Fot. Alveus

Fot. Alveus

Fot. Alveus

Gra kolorów, indywidualnych wzorów
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zmywanie

Fot. Pyramis

zmywanie

Konstrukcja,

czyli podstawowe
elementy
zlewozmywaka

waha się od 15 do nawet 25 cm, a im
jest głębsza jest, tym większa jest
jej funkcjonalność. W tym wypadku istotnym parametrem jest także
przekątna – odpowiednio duża sprawi, że w komorze zmieszczą się nawet blachy piekarnicze czy np. duży
garnek. Ma to, oczywiście, wpływ
na wielkość całego zlewozmywaka;
  komorę dodatkową  – modele
z więcej niż jedną komorą mają obok
komory głównej również tę dodatkową, która jest zazwyczaj mniejsza i może służyć, np. do mycia
mniejszych naczyń czy sztućców,
jak również do płukania owoców
czy warzyw. Takie komory można
doposażyć w osączarkę (jeśli nie
ma jej w komplecie) i odkładać
w niej, np. sztućce, by ociekły,
albo umyte owoce lub warzywa;
  przelew – czyli otwór umiejscowiony najczęściej w tylnej lub bocznej ścianie zlewozmywaka albo na
ociekaczu. Otwór może mieć dowolny kształt i może (ale nie musi) być zabezpieczony „stalowym
okienkiem”. Rolą przelewu jest zabezpieczanie przed przelaniem się
wody, gdy dolny odpływ jest zatkany lub zamknięty. Jest on wyposażony w osobny przewód, łączący
go bezpośrednio z syfonem. Jednak rozwiązanie to nie jest stosowane we wszystkich typach zlewozmywaków, montowane jest w niemal każdym modelu jedno- i półtorakomorowym oraz w tych, które mają korek automatyczny. Rzadziej spotkamy je w starszych zlewozmywakach dwukomorowych;
  odpływ – to przez niego wypływa
woda po zmywaniu czy płukaniu.
Jest bardzo ważnym elementem zlewu, gdyż pełni funkcję korka i sitka jednocześnie, a znajduje się na
spodzie komory. Najczęściej spo-

Budowa zlewozmywaka
dwukomorowego

tykane średnice odpływu wynoszą
40, 60 lub 90 mm. Do zamykania
odpływu o mniejszej średnicy stosowany jest (wkładany ręcznie) korek gumowy lub stalowy. Odpływy
o większej średnicy przystosowane są do korków stalowych – ręcznych albo automatycznych. Pokrętło zamykające korek może znajdować się na brzegu zlewozmywaka, np. obok baterii. Co ważne, sitka są łatwe do demontowania i czyszczenia. Większa średnica odpływu pozwala na zamontowanie np. młynka do odpadów;
  ociekacz  – wprawdzie nie jest
to element obowiązkowy i w sprzedaży spotkamy wiele modeli bez
niego, jednak jest przydatny nawe
wtedy, gdy w domu jest zmywarka. Stanowi rodzaj dodatkowego
blatu połączonego ze zlewozmywakiem, zwykle z wyżłobionymi
rowkami, pozwalającymi na swobodne spływanie wody do komory.
Na ociekaczu można stawiać mokre naczynia albo kłaść umyte produkty spożywcze. Niektórzy producenci wyposażają ociekacz w oddzielny odpł y w, są też modele
z podwyższoną krawędzią, a także ociekacze kilkupoziomowe, co
ułatwia spływanie wody;
  otwór na baterię  – nie jest on
standardem ani koniecznością. To,
czy jest potrzebny czy nie, zależy od rodzaju baterii kuchennej,
z którą zlew będzie „współpracował”, istnieje, bowiem możliwość
zamontowania jej w blacie kuchennym tuż obok zlewozmywaka, na rancie zlewu albo w ścianie. Jeśli jednak komuś ogromnie
się spodoba zlew z otworem, którego nie potrzebuje, może poprosić o zamaskowanie go specjalnymi zaślepkami.

na przykładzie modelu Olynthos marki Pyramis
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czy, jednak większość modeli składa
się z niemal identycznych elementów,
do których się zalicza:
komorę główną – jest podstawowym elementem zlewu, jej głębokość

Fot. Schock CCI

S

talowy, z kompozytu czy
ceramiczny – materiał nie
ma większego znaczenia.
Mogą się różnić kształtem,
wielkością liczbą komór czy ocieka-
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1 Komora główna

3 Ukryty przelew

5 Ociekacz

7 O twór na dozownik

2 K omora dodatkowa

4 Odpływ

6 O twór na baterie

8 K orek zamykający odpływ

www.infoprodukt.pl

Fot. Pyramis

Jeśli chodzi o zlewozmywak, to jego konstrukcja
jest bardzo istotna, ponieważ od niej zależy, w jaki
sposób się go instaluje. I nie ma znaczenia, z czego
jest zrobiony ani to, w ile komór jest wyposażony,
gdyż identyczne co do sposobu montażu można
robić praktycznie z każdego materiału.
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zmywanie

zmywanie

Zamykanie odpływu

Przelew umiejscowiony najczęściej w tylnej lub bocznej ścianie zlewozmywaka albo na
ociekaczu pełni funkcję zabezpieczenia przed przelaniem się wody, gdy dolny odpływ
jest zatkany lub zamknięty.

Fot. KWC (x2)

Baterie ledowe

„Święcąca” bateria z pewnością zrobi wrażenie na odwiedzających nas gościach,
zwłaszcza wieczorem. Ledowe diody dzięki strumieniowi wody rozpraszają światło
i dają bardzo ciekawy efekt stylistyczny.
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Fot. Teka

Podświetlenia wody

Nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym m.in.
w baterii KWC Zoe (choć nie tylko!) jest technologia Luminaqua LED, która spektakularnie podświetla strumień wody. Ten oryginalny element
dekoracyjny to bardzo ciekawy sposób na odmianę kuchennej strefy zmywania. Natomiast
KWC Eve to bateria nowej generacji, która zmieni strefę zmywania w strefę piękna, innowacji
i komfortu. Dostępna jest w czterech wykończeniach: chromowanym, ze stali szlachetnej, białym oraz czarnym, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w kuchni zaaranżowanej w każdym stylu. Ponadto ma funkcję podświetlenia strumienia wody Luminaqua LED. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk, a diody ukryte w baterii spektakularnie podświetlą strumień wody. Eve wyposażona jest także w specjalny zawór zwrotny,
który odcina wodę z wyciąganej wylewki, oraz
niewidoczny perlator Neoperl Cache. W baterii
dostępna jest również opcja wyłączania automatycznego po 45 minutach, więc nie musimy
obawiać się ogromnych rachunków z powodu
niedokręconej wody.
Na rynku znaleźć można także baterie z funk-

cją informacji o temperaturze wody w kolorach: niebieskim (woda zimna), zielonym (woda ciepła do 38 °C), czerwonym (woda gorąca powyżej 40 °C).

Praktyczne
udogodnienia
i uproszczony montaż
Franke ma coś dla niezdecydowanych – mowa o płaskich krawędziach Slim Top, które
umożliwiają wybór mocowania: w blat lub
na równi z nim. Możliwy jest zatem klasyczny
montaż polegający na wbudowaniu w blat
roboczy. Płaska krawędź idealnie przylega do
blatu i wystaje ponad jego poziom jedynie
na kilka milimetrów, czyli na grubość stali.
Ten sposób montażu nadaje się do wszystkich rodzajów blatów niezależnie od materiału. Montaż na równi z blatem zapewnia
perfekcyjne wizualnie połączenie obu powierzchni. Zlewozmywak przytwierdza się
w odpowiednio wyfrezowanym otworze
oraz dodatkowo uszczelnia, aby zapewnić
stabilne połączenie. Rozwiązanie polecane
do blatów z kamienia naturalnego, z ceramiki lub blatów kompozytowych
Coraz więcej producentów ma w ofercie baterie,
które można montować na zlewie lub bezpośrednio na blacie kuchennym przy oknie. Ich specyfika pozwala otworzyć bezproblemowo okno po
wcześniejszym złożeniu baterii. Niektóre modele mają możliwość wyciągania końcówki lub całej długości wylewki na elastycznym wężu, co
ułatwia np. nalewanie wody do dużego garnka, który nie mieści się w zlewozmywaku. Dwa
elastyczne wężyki montażowe 3,8 cala zapewniają prostą i szybką instalacje.
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Dla higieny i zdrowia
Coraz więcej firm produkujących zlewozmywaki dba o antybakteryjność swoich produktów i stosuje specjalne (zazwyczaj z jonami srebra) powłoki. Dzięki niej wszystkie osady spływają z wodą po idealnie równej, pozbawionej
porów powierzchni, więc nie trzeba czyścić zlewozmywaka mocnymi detergentami. W bateriach to m.in. silikonowe końcówki aeratora ułatwiają usuwanie tzw. kamienia. Są także systemy filtrujące, zapewniające w kranie wodę wolną od zanieczyszczeń i zapachu, znakomicie nadającą się też do filtrowania wody do picia lub
gotowania. System filtrujący poprawia smak
i zapach wody oraz neutralizuje smak chloru.
Trwałość wkładu filtrującego wynosi kilka tysięcy litrów czystej wody lub średnio rok użytkowania. Co istotne, system zajmuje mało miejsca pod zlewozmywakiem, a wkład bardzo łatwo jest wymienić.

Dodatkowe rozwiązania

Tak naprawdę wiążą się bardzo ściśle wyposażeniem, zwłaszcza tym, które można znaleźć w zestawie, z nimi bowiem wiążą się funkcje, jakie
proponują producenci w swoich zlewozmywakach. Stosują wiele ciekawych rozwiązań, które sprawiają, że te urządzenia kuchenne stają się
prawdziwym centrum dowodzenia. A oto one:
system szybkiego montażu – niektórzy producenci mają w ofercie modele, które wyposażone są w specjalny system montażu. Jego głównymi
zaletami są wyjątkowo prosta instalacja i duża szczelność. Dzięki specjalnemu szablonowi i specjalnym klipsom
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instalacja takiego zlewozmywaka trwa
o wiele krócej;
sensorowe sterowanie – dzięki elektronicznemu sterowaniu, które umieszczone jest w szklanej powierzchni zlewozmywaka, można sterować baterią kuchenną – zarówno temperaturą
wody (dostępnych jest np. siedemnaście poziomów – w zależności od modelu), jak i mocą strumienia wody (do
wyboru np. pięć poziomów – w zależności od modelu). Ciekawym rozwiązaniem jest podświetlenie panelu sterującego, które odpowiednim kolorem
informuje o temperaturze wody;
kolorowa rama LED – w ofercie niektórych producentów znajdziemy zlewozmywaki, w których zastosowano
kolorowe podświetlenie LED. Lampki
są zintegrowane z ramą ze szkła akrylowego i zasilane napięciem 24 V. Listwę montuje się pomiędzy blatem kuchennym a zlewozmywakiem;
sortowniki do odpadów  – praktycznie stają się dziś koniecznością.
Coraz więcej firm ma je zatem w swoich ofertach. Są to często systemy pojemników różnej wielkości, które wraz
„z systemem jezdnym” można wsuwać
do szafki, w której zamontowany jest
zlewozmywak. Mogą mieć różne rozmiary, a składają się z dwóch, trzech,
a nawet czterech pojemników. Są estetyczne i ułatwiają sortowanie;
młynki do odpadów – ma je w swojej ofercie oraz więcej firm i coraz częściej są kupowane.

Fot. Ferro
Pyramis
Fot.

Fot. Pyramis

Fot. Comitor (Blanco)

W

ygoda obsługi to rzecz wyjątkowo ważna. Wśród ważnych funkcji należy wymienić
m.in. przycisk Easy Click – do zamykania i otwierania odpływu. Jest to higieniczne, proste i intuicyjne rozwiązanie, idealnie komponujące się ze zlewozmywakiem. Innym ważnym elementem zlewozmywaka, który wpływa
na jego funkcjonalność jest ukryty przelew, który odpowiada przede wszystkim za łatwiejsze
czyszczenie, a także jest elementem ozdobnym.

Kiedy strefa zmywania umieszczona jest pod oknem, warto zakupić baterię z systemem
składania lub łatwego demontażu. Dzięki temu bez problemu otworzymy okno nawet
jeśli mamy w kuchni wysoką, sztorcową baterię.

Wyciągana wylewka

Fot. Teka

rozwiązania

Bateria pod oknem

Producenci starają się prezentować wciąż nowe
pomysły w zakresie komfortu obsługi, utrzymania
czystości, zastosowania nowych materiałów
czy choćby kolorystyki zarówno wśród zlewów,
jak i baterii.

Fot. Ferro

Praktyczne

Ukryty przelew

Fot. Ferro

Zamykanie i otwieranie odpływu pokrętłem, ale też w sposób sensorowy
to wyjątkowo praktyczne udogodnienie w nowoczesnym zlewozmywaku.

Nowe technologie są zaimplementowane także w strefie zmywania. Dowodzi temu
Teka, prezentując model i-Sink 95 DX z elektronicznym, precyzyjnym ustawieniem
temperatury i strumienia wody.

Fot. Grohe

Fot. Franke

Fot. Comitor (Blanco)

Sterowanie… cyfrowe?

To z pewnością jedno z praktyczniejszych rozwiązań nowoczesnej baterii kuchennej.
Dzięki niej możemy nalać wodę do wysokiego wazonu, opłukać niewymiarowe
przedmioty czy po prostu umyć niewygodne w obracaniu duże garnki i patelnie.
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zmywanie

zmywanie
Rozmieszczenie stref funkcjonalnych w kuchni.

Zlewozmywak blatowy, montowany na równi z blatem.

Fot. Schock CCI

Strefa I
lodówka

Zlewozmywak nablatowy, nakładany na blat.

Montaż,

Z niektórymi modelami można sobie poradzić
samodzielnie i nie trzeba do tego fachowca.
Czasem jednak potrzebny jest ktoś, kto ma do tego
odpowiednie narzędzia, choćby wyrzynarkę.

i podłączenie

j

Zlewozmywak odblatowy, podwieszany pod blat.

eśli tylko wymienia się stary
zlew na nowy, to wiadomo,
że ten drugi zajmie miejsce
pierwszego, chyba że jest to
większy remont i można sobie pozwolić na
zmianę lokalizacji z uwagi na wygodę, czyli
ergonomię w kuchni. Jej zasady mówią, iż
zgodnie ze strefami kuchennymi zmywanie
jest w trzeciej strefie. W pierwszej znajduje się
lodówka, do której właściwie wkładamy większość produktów po powrocie z zakupów.
W drugiej mamy szafki przeznaczone na naczynia i produkty, które nie wymagają chłodzenia. Trzecia to właśnie strefa zmywania
i w niej powinny znaleźć się zlewozmywak
oraz zmywarka. W czwartej posiłki się przygotowuje, a więc najważniejszy jest blat roboczy, a w piątej dopiero gotuje. Tak czy inaczej, zlewozmywak powinien się znaleźć
między strefą przechowywania a przygotowywania.

Wybór miejsca
a instalacje

Zlewozmywak naszafkowy, nakładany na szafkę.

zazwyczaj
80 cm
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zazwyczaj

Zupełnieinną,choćrównieważną,amożenawet
istotniejszą kwestią jest to, gdzie przebiega
instalacja wodno-kanalizacyjna. Im bliżej niej
zostanieumieszczonyzlewozmywak,tymlepiej,
gdyż nie będzie trzeba „ciągnąć” jej przez całą
kuchnie. Specjaliści od zabudowy twierdzą,
że umieszczony zlewozmywak przy oknie
sprawi, iż osoba zmywająca będzie zasłaniać
wpadająceświatłodzienne,przygotowującemu
posiłki przy blacie roboczym.
Modele nakładane (nasadowe, naszafkowe) – jest to najprostszy z możliwych
sposobów montażu. Wystarczy nałożyć
na szafkę przystosowany do tego zlew.
Zwykle są to zlewozmywaki o kształcie
prostokąta (rzadziej kwadratu). Należy
jednak podkreślić znaczenie dokładnego
uszczelnienia przestrzeni między ścianą
a zlewem. Kwestia ta jest bardzo istotna,

gdyż nieszczelność to główna pułapka
czyhająca na niedoświadczonego montera
i jedna z przyczyn późniejszych usterek.
Jednym ze sposobów stosowanych przez
producentów w celu wyeliminowania tej
niedogodności jest produkowanie zlewozmywaków nakładanych ze specjalnym
„kołnierzem”zapobiegającymnieszczelności.
Warto więc uświadomić klientowi, że ma
możliwość wyboru właśnie takich modeli.
Tak montowane zlewy mogą współpracować zarówno z baterią ścienną, jak i tzw.
sztorcową, czyli stojącą.
Modele wbudowywane (wpuszczane)
– ten rodzaj zlewozmywaków jest obecnie
jednym z najpopularniejszych i najczęściej
wybieranych przez konsumentów. Do zamontowania takiego urządzenia należy
wyciąć w blacie kuchennym specjalny otwór
(producent dołącza schemat), a następnie
umieścić w nim zlewozmywak. Niepodważalną zaletą tego rodzaju montażu jest
brak wystających krawędzi i kantów, bowiem wbudowany zlewozmywak stapia się
z blatem niemal w jednolitą całość. Dzięki
temu, że brzegi zlewu ściśle przylegają do
blatu, a tym samym między powierzchnią
blatu a urządzeniem nie ma żadnych szpar,
nie gromadzi się w nich żaden brud czy też
resztki żywności. Jest to rozwiązanie bardzo
higieniczne. Istnieją dwa typy krawędzi
zlewozmywakówwbudowywanych.Pierwszy rodzaj to krawędzie wypukłe, których
wyprofilowaniegwarantujelepsząstabilność
zlewozmywaka. Takie urządzenia mocuje się
klamrami w wyciętym blacie. Jest to rodzaj
montażuodpowiednidoblatówwykonanych
z każdego materiału. Drugim rodzajem są
krawędzie płaskie – wówczas komora
przylega do blatu kuchennego, a krawędź
wystajetylkoogrubośćmateriału.Turównież
stosuje się do mocowania specjalne klamry
i można montować takie zlewozmywaki
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wblatachzróżnychmateriałów.Wbudowanie
w blat to jeden z częściej stosowanych typ
montażu zarówno w wypadku zlewozmywaków stalowych, kompozytowych, jak też
ceramicznych. Do tego rodzaju montażu
przeznaczone są zlewozmywaki i komory
o wypukłych krawędziach. Wyprofilowana
krawędź zapewnia dodatkową stabilność
zlewozmywaka.Mocowanyjestonklamrami
w wyciętym blacie. Ten sposób montażu
nadaje się do blatów wykonanych z dowolnego materiału. Takie modele, zależnie od
tego, w jakim miejscu blatu są mocowane,
mogą współpracować z baterią ścienną
albo sztorcową. Przed umieszczeniem zlewozmywaka w otworze na całym obrzeżu
trzeba włożyć uszczelkę, chroniącą przed
zaciekaniem wody pod obrzeże komory.
Tak przygotowany zlewozmywak wkłada
się do otworu i przykręca uchwytami montażowymi do blatu;
Zlewozmywaki do podbudowy (inna
nazwa to podwieszane) – montowanie
tego rodzaju zlewozmywaków wygląda
bardzo podobnie jak wpuszczanych w
blat. Przy ich montażu również trzeba
wyciąć odpowiedni otwór w blacie na
podbudowie (szafce kuchennej) według
instrukcji producenta. Różnica polega na
tym, że urządzenie wbudowuje się od dołu.
Ten rodzaj montażu jest relatywnie bardziej
skomplikowany, jednakże daje możliwość
dowolnego łączenia ze sobą komór o różnych
wielkościach, a także kształtach (np. dwie
niezależne komory w niewielkim odstępie
jedna obok drugiej). Najliczniejszą grupę
w tej kategorii stanowią zlewy mniejsze,
choćby dwa jednokomorowe okrągłe, wykonane z różnorakich materiałów i dostępne
w wielu różnych kolorach. Te najczęściej
współpracują z bateriami sztorcowymi,
montowanymi w blacie. Warto dodać,
że montaż od dołu możliwy jest przy
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blatach granitowych, kompozytowych
lub z litego drewna, W wypadku blatów
powlekanych tworzywem sztucznym taki
sposób montażu zlewu jest wykluczony.
Co ważne, zlewozmywaki do podbudowy
mogą być zrównane z blatem lub wystawać
spod niego, tak by możliwe było stosowanie
wyposażenia dodatkowego. Zlewozmywaki
tego typu wymagają blatów z fabrycznie
wyciętym i zabezpieczonym otworem. To
ważne, by wyznaczyć z drugiej strony blatu
otwory montażowe do uchwytów. W tym
celu trzeba blat odwrócić i za pomocą
szablonu odrysować krawędź komory
zlewozmywakowej, a następnie wyznaczyć
(w czterech miejscach) otwory pod zaczepy,
wiercąc w nich otwory o średnicy kołka
montażowego i głębokości nie większej
niż 1/2 grubości blatu. Kolejny krok to
posmarowanie brzegu zlewozmywaka
bezbarwnym silikonem, przyłożenie go
do blatu i przykręcenie.

Co jeszcze warto wiedzieć o montażu

Dopływ wody i odpływ nieczystości powinny znaleźć się w obrębie szafki zlewowej, najlepiej w miejscu centralnym.
Dodatkowo sposób rozwiązania podejścia
wodociągowego i kanalizacyjnego zależy
od rodzaju baterii oraz syfonu. Najczęściej
wykonuje się je średnicą ½ cala, tak dla
wody zimnej, jak i ciepłej. Przy podejściu
kanalizacyjnym pod zlewozmywak potrzeba
przewodu o średnicy min. 50 mm. Inną
ważną zasadą jest to, że ujęcie ciepłej i
zimnej wody zakończone baterią powinno
być zlokalizowane na wysokości około 60
cm od podłogi, w centralnej części szafki
zlewozmywakowej. Sama armatura ścienna powinna znajdować się na wysokości
25–35 cm od krawędzi zlewozmywaka, by
zapewnić wygodne korzystanie z niego.

Strefa II
szafki
i blat roboczy

Strefa III
zmywanie

Minimalna średnica odpływu i jego wysokość.

min.
45 cm

Ø 50

Minimalne odległości dla ujęć wody ciepłej i zimnej.

min.
45 cm

Ø 50

min.
60 cm
Zalecane wysokości montażu syfonu dla zmywarki.

min.
60 cm

min.
30 cm

max
75 cm

min.
30 cm

max
75 cm
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Zlewozmywaki to jedne z najczęściej używanych sprzętów w kuchni. Im bardziej
przemyślane jest ich ułożenie i wyposażenie, tym łatwiejsze jest późniejsze użytkowanie. Dlatego tak bardzo ważny jest dobór odpowiednich dodatków, z którymi krojenie, mycie, a nawet suszenie będą dziecinnie proste. Wśród wielu dodatków do
zlewozmywaków najpopularniejsze są deski do krojenia. Deski do krojenia to dodatek, który w klasycznej postaci znajdziemy
w każdym gospodarstwie domowym. Jednak

18

Fot. Schock CCI

Wygodne deski
i wkładki

producenci zlewozmywaków oferują modele desek, które można nałożyć na komorę
lub ociekacz zlewu. Odpowiednio umocowana deska jest nie tylko wygodna w użyciu, ale przede
wszystkim bardzo funkcjonalna – nie przesuwa się w trakcie jej używania. Użytkownik może nią manewrować według potrzeb (w zależności od modelu) w pionie

Fot. Teka

D

latego właśnie zlewozmywak
powinien być funkcjonalny –
i nie chodzi tylko o jego wielkość, ale też o wyposażenie. Przemyślane rozmieszczenie urządzeń ułatwia pracę, a liczne akcesoria,
które oferują producenci, usprawniają przyrządzanie posiłków.

Zestaw
odpływowy
W wyposażeniu zlewozmywaków znajdziemy również wiele dodatków, które coraz częściej stają się standardem. Dosko-

Jeśli chcesz, aby
strefa zlewozmywakowa była funkcjonalna
i miała wyższy
standard – zamontuj dozownik, np. na płyn
do naczyń.

m
a

Fot. Franke

Fot. Teka

Sortowniki
Niby nie mają ze zlewozmywakiem tyle
wspólnego, co młynki, jednakże to właśnie pod nim są najczęściej lokowane, bo
też to w blacie zlewozmywaka instaluje się
specjalną pokrywę, pod którą znajduje się
gumowy rękaw na odpady połączony ze
specjalnie na nie przeznaczonym pojemnikiem. Dzięki temu użytkownik w trakcie
gotowania nie musi kursować między zlewem a koszem na śmieci. Jest to rozwiązanie wygodne i dosyć higieniczne. Także pod zlewem najczęściej montuje się
systemy do sortowania odpadów. Mogą składać się z dwóch, trzech, a nawet
czterech pojemników (z pokrywą) mocowanych na prowadnicach, dzięki czemu
łatwo się je wysuwa, no i zdecydowanie
ułatwiają segregację śmieci. Warto dodać, że są one dostosowane gabarytami
do różnych wielkości szafek, w których
mogą mieć swoje miejsce.

l

Fot. Alveus

ność przez ułatwianie pobierania detergentów. Wystarczy naciśnięcie pompki, aby odpowiednia ilość detergentu znalazła się na
gąbce, a płyn do naczyń można swobodnie
ukryć w szafce kuchennej. Dozowniki montowane są najczęściej na powierzchni zlewozmywaka lub w blacie kuchennym. Producenci oferują różne pojemności, dzięki czemu płyn mamy zawsze pod ręką. Innym ciekawym rozwiązaniem są systemy relingów,
dzięki którym z łatwością możemy posegregować potrzebne przy myciu narzędzia, np.
zmywaki. Reling zazwyczaj wyposażony jest
w haczyki, na których można wieszać miski,
sitka lub inne narzędzia kuchenne. Jest obowiązkowym elementem systemów kuchennych, który pozwala mieć wszystkie akcesoria w zasięgu ręki. Uchwyt na ręczniki papierowe montuje się pod zlewem, nad nim lub
obok niego. Ręczniki ułatwiają szybkie osuszanie nie tylko dłoni, ale i powierzchni zlewozmywaka podczas sprzątania.

k

Zlewozmywak może być nie tylko miejscem, w
którym zmywamy naczynia. Coraz częściej jest
to wielofunkcyjne centrum „dowodzenia”
kuchennymi pracami. Mycie warzyw oraz owoców
czy przygotowywanie posiłków to tylko wybrane
czynności, jakie możemy wykonywać przy zlewie.

nałym przykładem są zestawy odpływowe,
które u większości producentów stanowią
element wyposażenia standardowego. Zadaniem zaworów jest wyłapywanie większych odpadów. Zazwyczaj są one wykonane ze stali szlachetnej. Niektóre modele zlewozmywaków mają ukryty przelew,
co nie tylko zwiększa walory estetyczne
urządzenia, ale jest również rozwiązaniem
bardziej higienicznym niż tradycyjne. Ponadto bardzo łatwo można go zdemontować i wyczyścić. Modele z najwyższej półki odznaczają się innowacyjnymi systemami odpływowymi, które nie tylko są bardzo estetyczne, ale także wysoce przepustowe. Dodatkowo ich kompaktowe wręcz
wymiary pozwalają lepiej zagospodarować
przestrzeń pod zlewozmywakiem. Niektórzy producenci mają w ofercie odpływy sterowane sensorowo, a także odpływy ukryte. Rozwiązanie to sprawia, że zlewozmywak nabiera nowoczesnego wyglądu, ponieważ odpływ ukryty jest za maskownicą,
nie traci jednak nic ze swojej funkcjonalności. W niektórych modelach zlewozmywaków, zwłaszcza w tych z górnej półki, spotkamy również ukryty przelew. Rozwiązanie
to spełnia głównie funkcję estetyczną – pod
niewielką klapką ukryty jest przelew. Klapkę można łatwo zdemontować, a sam przelew dzięki swej konstrukcji jest dużo bardziej higieniczny niż tradycyjne rozwiązania.

Dozowniki
Przy zlewozmywaku najważniejsza jest odpowiednia organizacja przestrzeni. Środki czystości, zmywaki czy ręczniki papierowe potrzebują odpowiedniego miejsca, żeby nie zabierać niezbędnej przestrzeni. Producenci proponują różnego rodzaju dozowniki na płyny do naczyń czy mydła, relingi czy specjalne uchwyty na ręczniki papierowe. Dozowniki to elementy, które nie tylko poprawią estetykę otoczenia zlewozmywaka, lecz również zwiększają funkcjonal-
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do zlewozmywaków
i baterii

System sortowania znacząco ułatwia użytkowanie
strefy zlewozmywakowej.
Jest to także rozwiązanie
higieniczne i ekologiczne.

Poczuj energię naszych
zlewozmywaków
CCI Sp z o.o. zapraszamy na
www.schock.com.pl
R

Akcesoria

i w poziomie. Na rynku dostępne są deski
drewniane, z tworzyw sztucznych, a także
ze szkła hartowanego. Te ostatnie modele
są idealne nie tylko do krojenia, ale sprawdzą się jako podstawki do odstawiania gorących naczyń. Inny ciekawym i bardzo pożytecznym dodatkiem są wkładki do komory pomocniczej. Są to dodatkowe elementy,
które pozwalają zwiększyć funkcjonalność.
Można z ich pomocą odseparować poszczególne produkty lub wykorzystywać komorę
pomocniczą jako dodatkową komorę ociekową do suszenia, np. sztućców. Różnego
rodzaju tacki, tarki, miski i sita są przystosowane do instalowania zarówno w komorze głównej, jak i dodatkowej. Zazwyczaj
wykonane są z najlepszej jakości stali nierdzewnej, co znacząco zwiększa ich trwałość i odporność na upływ czasu oraz uszkodzenia mechaniczne. Klienta zainteresowanego takim zestawem powinno się informować o konieczności prawidłowego montażu
tych elementów. Pozwoli on uniknąć przesunięć, a przez to zagwarantuje maksymalny
komfort pracy. Bardzo przydatne podczas
prac kuchennych są z pewnością tarki i sita, które nakłada się na komorę pomocniczą, umieszczając pod spodem miskę. Tarkowanie odbywa się wówczas w obrębie
zlewozmywaka, co pozwala na zachowanie maksymalnej czystości w kuchni. Ponadto zamontowane w zlewozmywaku sitko sprawia, że ryzyko poparzenia przy przelewaniu wrzątku z makaronem czy ryżem
jest minimalne.

Fot. Alveus

Fot. Franke

Fot. Franke

Fot. Teka

Fot. Alveus

Fot. Franke

Na poniższych zdjęciach znajdują się przykłady funkcjonalnych akcesoriów, które można nałożyć na zlewozmywak. Wśród ciekawszych: szklana lub drewniana deska
do krojenia, wkładka i tacka ociekowa czy mobilny
ociekacz.

Parametry
dane, liczby

Niezależnie od tego, czy jesteśmy innowatorami
i lubimy nowości, czy kupujemy sprzęt bardziej
tradycyjnie, na wiele lat, jedno powinno nas łączyć:
wiedza o najważniejszych cechach produktów, na
które koniecznie trzeba zwrócić uwagę przy zakupie.

C

ieszy fakt, że coraz częściej konsumenci wymieniają nawet nowe, dobrej jakości urządzenia czy
sprzęty, bo pojawiają się jeszcze
lepsze rozwiązania czy zmienia się moda. Od informacji technicznych często staramy się uciec.
Niekiedy wręcz nas one przerażają. Niepotrzebnie. Po pierwsze: są one wyznacznikami, które warto poznać, zanim się wejdzie do sklepu
z zamiarem zakupu czegokolwiek. Po drugie:
„nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Oczywiście, nie wszystko, co istotne w zlewozmywakach czy bateriach, da się określić za pomocą cyfr i liczb (bo przecież wzornictwa nie określimy parametrem), tym niemniej zwróćmy uwagę na kilka ważnych wskazówek:
materiał – jeśli wybieramy stal, to powinna ona być przede wszystkim jak najgrubsza. Oszczędnościowe trendy i grubość poniżej 0,5 mm to – powiedzmy wprost – farsa. Im grubsza stal, tym lepsza, jej grubość
powinna się zatem wahać się między 0,8
a 1 mm. Pamiętajmy też, że stal nierdzewna
w wypadku np. zlewozmywaka będzie miała
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kontakt z żywnością, więc musi być bezpieczna. Na pewno dobra jest stal
gatunku X5CrNi18-10, który
należy do jednych z najczęściej stosowanych i jest odporny na korozję. Jest on
potocznie określany także, jako stal „18/8”,
„18/10” lub „V2A”. Oznaczenie zgodne z normą PN-EN 10088
to właśnie X5CrNi18-10/1.4301,
a swoją popularność zawdzięcza chemicznej obojętności w kontakcie z wieloma rodzajami pożywienia, a także z różnego rodzaju detergentami stosowanymi przy
oczyszczaniu. Zazwyczaj używana jest
stal chromowoniklowa w stosunku 18/10 –
ten symbol często się pojawia w wyrobach
stalowych, a obrazuje stosunek chromu do
niklu. Chrom powyżej 13 proc. wpływa na

to, że stal zaczyna się nazywać nierdzewną, zaś udział niklu zwiększa jej odporność
na korozję, a także sprawia, że nie jest zbyt
krucha. Stal tego typu odporna jest na korozję elektrochemiczną w środowiskach kwasów organicznych i nieorganicznych, jak też
związków azotu i roztworów soli, a co najważniejsze, na agresywne kwasy pochodzące z produktów spożywczych. Jeśli chodzi
o kompozyt, to im większy jest w nim procent kamieni naturalnych (np. 80 proc. cząstek granitowych, kwarcowych, czy krzemowych, a 20 proc., to dobrej jakości spoiwo,
np. żywice akrylowe), tym jest wytrzymalszy i odporniejszy na wysokie temperatury.
Szkło zaś musi być bezpieczne, czyli hartowane. Zarówno nowoczesna ceramika, jak
i emalie pokrywające stal mają zastrzeżony
skład i technologię produkcji, dlatego nie da
się tu podać konkretnych liczb. Dobrze się
z danym rozwiązaniem zapoznać, by wiedzieć czy dany produkt wzbogacony jest,
np. o jony srebra czy antybakteryjne związki;
wymiary – są o tyle ważne, że pozwalają dobrać urządzenie do konkretnego
miejsca. Te najczęściej spotykane w sprzedaży mają: jednokomorowe – szerokość ok.
40–45, z ociekaczem – 50 cm; dwukomorowe i półtorakomorowe – ok. 60 cm; dwukomorowe i dwukomorowe z ociekaczem
– ok. 80 cm szerokości; oczywiście, mogą
też być szersze, zwłaszcza te przeznaczone dla gastronomii. Ważnym wyznacznikiem, z którym koniecznie należy się za-

Fot. Teka

Fot. Pyramis

zmywanie

Fot. Schock CCI

poznać, jest wielkość (szerokość) szafki, do
jakiej zlew pasuje. Producenci zwykle podają ten parametr. Ważną informacją jest
możliwość odwracania zlewozmywaka (nie
każdy model!) i np. mocowania ociekacza
z lewej bądź prawej strony;
montaż – zlewozmywaki do pracy stojącej
najczęściej mocuje się na szafkach o wysokości uwarunkowanej wysokością samego mebla, która wynosi 85 lub 90 cm, zaś
te, do pracy siedzącej, np. w stołówkach,
należy montować na wysokości 75 cm;
podejście wodociągowe – sposób jego rozwiązania, podobnie jak kanalizacyjnego, zależy od rodzaju baterii zlewozmywakowej oraz syfonu. Pod baterię robi się je średnicą ½ cala, tak w wypadku
wody zimnej, jak i ciepłej. Jeśli w kuchni jest także zmywarka, średnicę podejścia dla wody zimnej należy przeliczyć,
gdyż konieczność jej zwiększenia o jeden wymiar może pojawić się np. przy
baterii bez perlatora i stosunkowo długim podejściu (zwłaszcza niekorzystnie
położonym względem pionu). W pozostałych wypadkach oba urządzenia można zasilać średnicą ½ cala.
podejście kanalizacyjne – wykonuje się
za pomocą przewodu o średnicy minimum 50 mm. Jeśli przewidujemy instalację zmywarki czy suszarki, ważne, aby odpływ miał syfon dla tych urządzeń (obecnie staje się to już standardem, ale należy
się upewnić);
baterie – trzeba wiedzieć, że wielkość i ciężar baterii muszą być dopasowane do wystroju kuchni, wielkości oraz rodzaju zlewozmywaka, niezwykle istotne jest także to,
żeby bateria była wyposażona w napowietrzacz, dzięki któremu możliwa jest oszczędność zużycia wody nawet
o 50 proc. Bateria powinna także mieć blokadę gorącej wody, która zapewni
bezpieczeństwo najmłodszym
użytkownikom;
ujęcie wody – zarówno ciepłej, jak
i zimnej powinno zostać zlokalizowane na
wysokości około 60 cm od podłogi w centralnej części szafki zlewozmywakowej;
odprowadzenie wody – instalację odpływową można przeprowadzić w ścianie albo na niej (mniej estetyczne
rozwiązanie), nie zaleca się rur
mniejszych niż 40 mm
średnicy. Niezwykle też
istotne jest zachowanie
minimum 5° spadku, co
pozwoli na sprawne pozbycie się z kuchni resztek trafiających do odpływu zlewozmywaka.
Odpływ nieczystości powinien się znajdować ok. 45 cm od podłoża.
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Aranżacja strefy zlewozmywakowej wbrew
pozorom nie jest trudnym
zadaniem. Ułatwiają nam
to producenci oferujący
baterie dostosowane
materiałem wykonania
do stylistyki zlewu.

Fot. Teka

Parametry baterii zlewozmywakowych zależą przede
wszystkim od rozwiązań, które przekładają się na
funkcjonalność i oszczędność. Należą do nich:
klasa przepływu – to parametr określający
wielkość wypływu strumienia wody z baterii, będący wypadkową przepustowości głowicy, aeratora oraz wylewki (jej kształtu),
klasę przepływu można sprawdzić na opakowaniu baterii;
grupa akustyczna – określa natężenie dźwięku wydobywającego się z działającej baterii.
Wielkość tego natężenia uzależniona jest od

Fot. Franke

Ważne parametry

wrzesień 2017

Fot. Franke

Podświetlanie
Coraz więcej baterii ma tę funkcję, a gra
ona kilka ról – z jednej strony pokazu-

Podgrzewanie
Jeden z producentów m.in. armatury proponuje baterię, z której może popłynąć
woda o temperaturze 100 °C, na którą
w dodatku nie trzeba czekać, gdyż urządzenie potrafi dostarczyć wrzątek błyskawicznie – wystarczy zamontować pod zlewozmywakiem bojler.

Fot. Pyramis

Coraz częściej zwraca się na to uwagę,
choćby ze względu na wciąż rosnące ceny wody, zwłaszcza gorącej, jak i na ekologię (zasoby wody pitnej się kurczą). Zo-

je, że woda jest odpowiednio ciepła,
z drugiej pozwala nie włączać światła,
co jest ważne, gdy kuchnia otwarta jest
na pokój, w którym akurat ktoś ogląda
telewizję, i w końcu jest również elementem designerskim, dodającym wnętrzu uroku.

Fot. Alveus

Oszczędzanie wody

Fot. Teka

elementu tłumiącego, który znajduje się w głowicy, oraz aeratora. Grupa akustyczna także
podana jest na opakowaniu.

Jest kolejną cechą różnicującą baterie. Wbrew
pozorom istnieje kilka sposobów nie tylko
zwyczajnego odkręcania wody, ale też regulowania jej temperatury. Biorąc to pod
uwagę, wyróżniamy:
baterie dwuuchwytowe – wciąż popularna grupa mimo wprowadzania nowszych modeli. Woda mieszana jest za pomocą dwóch kurków, które oddzielnie uruchamiają ciepłą i zimną wodę. Przy tego
typu bateriach do ustawienia optymalnej
temperatury wody potrzebujemy czasu,
co powoduje niepotrzebną stratę wody;
baterie jednouchwytowe (mieszakowe) – dzięki konstrukcji pozwalają na
szybkie, łatwe i – co ważne – oszczęd-

mienie odbywa się po powtórnym zbliżeniu dłoni.
Baterie z określonym czasem wypływu – działają podobnie do modeli bezdotykowych, z tą różnicą, że strumień
wody uruchamiany jest przez dotknięcie ręką, a odcinany automatycznie po
upływie określonego czasu.
Mieszacz  – dzięki niemu nie musimy
tracić czasu na każdorazowe ustawianie temperatury. Wystarczy zrobić to raz,
a potem tylko podnosić dźwignię.

Uzdatnianie wody
Na większości baterii można łatwo zamontować
filtr poprawiający jakość wody. Wystarczy go nakręcić w odpowiednim miejscu, ale są i takie modele, które z założenia mają taki filtr. Taka bateria
może być wyposażona w oddzielny dopływ wody uzdatnionej, a łatwość obsługi zapewnia oddzielna regulacja obu typów strumieni. Wszystko
dzieje się za sprawą wylewki z podwójną funkcją. Są także modele, które mają i filtr, i saturator, dla tych, którzy piją tylko wodę gazowaną.
Wiele firm ma w swoich ofertach baterie uzdatniające wodę.
Ważną kwestia jest liczba oraz rodzaj wkładów
filtrujących, które umieszczone są w „butlach”. Fil-
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Fot. Teka
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ziś dla wielu użytkowników samo dostarczanie wody ciepłej
i zimnej to zdecydowanie za
mało. Od dłuższego już czasu
obracane o 360°, wyciągane, a nawet „kładzione” wylewki także należą do standardów, choć oczywiście są nie we wszystkich
modelach. Czego zatem można jeszcze oczekiwać? Najpierw kilka słów o budowie baterii,
bo z nią ściśle są związane niektóre funkcje.

Liczba uchwytów

baczmy, co pozwala na oszczędność wody
w wypadku baterii kuchennych.
Termostat – czyli blokada zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu wody
o temperaturze powyżej 38 °C. Osobom,
które cenią sobie oszczędność, warto polecić baterię z przyciskiem „eko”, który odpowiednio dawkuje strumień wody i może
go zmniejszyć nawet o połowę.
Perlator – element wylewki, którego zadaniem jest zwiększenie objętość wypływającej wody przez jej napowietrzanie.
Ogranicza zużycie wody nawet o 15 proc.,
a w modelach specjalnie zaprojektowanych
jest to nawet 60 proc. oszczędności, ponadto reaguje na zbyt twardą lub zanieczyszczoną wodę i ogranicza jej strumień.
Głowica z blokadą (hamulcem)  –
użytkownik może podnieść dźwignię
tylko do pewnego momentu – w tym
czasie z baterii wypływa ok. 5–7 l wody
na minutę, dopiero po pokonaniu oporu
wypłynie większy strumień.
Sterowanie elektroniczne – za pomocą pilota można ustawić żądaną temperaturę. Dostępne są modele ze sterowaniem umieszczonym na wylewce lub ze
sterowaniem w zlewozmywaku.
Baterie bezdotykowe – to urządzenia wyposażone w czujnik, który wyczuwa zbliżone dłonie. Po określonym
czasie wypływ wody jest automatycznie zatrzymywany, a ponowne urucho-

Fot. Schock CCI

Jak je można inaczej nazwać, skoro potrafią tak
wiele? Ci, którzy pamiętają stare krany, nie mogą
wyjść z podziwu, do czego jest zdolna nowoczesna
bateria kuchenna. A potrafi bardzo dużo.

ne uruchomienie wody oraz regulację jej
strumienia i temperatury;
baterie termostatyczne – to jedne
z najbardziej oszczędnych rodzajów urządzeń. Wyposażone są w specjalną blokadę, która uniemożliwia wypływ zbyt ciepłej lub zimnej wody. Optymalną temperaturę ustawia się na termostacie, który
kontroluje stopień nagrzania wypływającej wody. Baterie tego typu mają dwa
oddzielne pokrętła: jedno służy do regulacji strumienia wody, drugie temperatury;
baterie bezdotykowe – to modele wyposażone w czujnik, który wyczuwa zbliżone dłonie. Po określonym czasie wypływ wody jest automatycznie zatrzymywany, a ponowne uruchomienie odbywa się po powtórnym zbliżeniu dłoni;
baterie z określonym czasem wypływu – działają podobnie do modeli bezdotykowych, z tą różnicą, że strumień wody uruchamiany przez dotknięcie ręką,
a odcinany jest automatycznie po upływie określonego czasu.
Teraz warto przyjrzeć się zadaniom specjalnym. Jest ich przynajmniej kilka, a wszystkie godne uwagi.

Fot. Ferro

do zadań specjalnych

pasować długość wylewki do wielkości zlewozmywaka, ponieważ po zamontowaniu
nie można nią manewrować;
sprężynową (półprofesjonalną) – przypominają kształtem odwróconą literę „U”,
tyle że zakończone są ruchomym elementem sprężynowym. To właśnie dzięki niemu
można swobodnie wyjmować i przemieszczać „kran” w zależności od potrzeb. Baterie
sprężynowe wywodzą się z gastronomii, gdzie
używane są bardziej rozbudowane modele;
profesjonalną – to modele sprężynowe
z wyższej półki. Charakteryzują się dwoma
niezależnymi wypływami wody (pierwszy
to wypływ standardowy, drugi – sprężynowy), które są regulowane niezależnie od siebie. Dużym ułatwieniem jest zainstalowane pokrętło, które umożliwia przełączanie
strumienia wody z ciągłego na prysznicowy i odwrotnie.

Fot. Franke

Baterie

W tym wypadku można zastosować dwa kryteria, a mianowicie sposób montażu zastosowaną wylewkę. Mamy, zatem:
modele ścienne – montuje się je w ścianie i podłącza bezpośrednio do instalacji
z ciepłą i zimną wodą. I tu niezwykle istotne jest, aby woda była doprowadzona dokładnie do miejsca montażu baterii, a końcówki rur były rozmieszczone precyzyjnie,
tak aby możliwe było przyłączenie baterii.
Oczywiście, tego typu prace trzeba wykonać przed wykończeniem ścian;
modele stojące (sztorcowe) – umieszczane są na obrzeżu zlewozmywaka lub na
blacie, zwykle tuż za nim. Instalację wodną wystarczy doprowadzić w pobliże tego
miejsca. Baterię i źródło wody łączy się zazwyczaj za pomocą specjalnych wężyków
(o różnych długościach).
Kolejnym elementem, który różnicuje baterie,
jest wylewka. Wobec tego baterie dzielimy na
takie z wylewką:
wyciąganą – przypominają krany wyposażone w rączkę prysznicową. Wylewka połączona jest z baterią za pomocą elastycznego węża o długości od 100 do 150 cm. Na
drugim końcu węża umieszcza się niewielki obciążnik, dzięki któremu można łatwo
wsunąć wąż z powrotem do baterii i schować pod zlewozmywakiem. W większości kranów z wyciąganą wylewką na rączce baterii zainstalowany jest tzw. przełącznik, który umożliwia regulację strumienia
wody. W zależności od potrzeb użytkownik może przestawić strumień wody ze zwykłego na prysznicowy, czyli rozproszony –
i odwrotnie;
ruchomą – to tzw. klasyczne baterie stojące, które mają ruchomą, ale niewyciąganą
wylewkę, a na jej końcu nie ma zainstalowanego przełącznika strumienia wody. Wylewka może mieć możliwość obrotu w zakresie od 90° do 360°;
stałą – są to modele baterii, w których wylewka jest
nieruchoma. Przy tego typu
baterii trzeba dokładnie do-

Fot. Alveus

Fot. Teka

Jak dzieli się baterie?

try mogą składać się z jednej lub kilku połączonych
szeregowo z wkładami likwidującymi różnego rodzaju zanieczyszczenia. Oprócz standardowych filtrów mechanicznych czy węglowych na życzenie
klienta montuje się też lampy sterylizujące lub po
prostu wkłady filtracyjne o właściwościach bakteriobójczych. Można też na życzenie zamówić wkład
mineralizujący. Mineralizatory przydają się zwłaszcza w urządzeniach działających na zasadzie odwróconej osmozy, która pozbawia wodę również
mikroelementów, choć zdaniem fachowców nawet tych z wody mineralnej nie jesteśmy w stanie
zbyt wiele ich przyswoić w wystarczającej dla organizmu ilości. Możliwość wyboru konkretnego

wkładu umożliwia dostosowanie rodzaju filtra,
do jakości wody oraz konkretnych potrzeb użytkownika. Połączenie różnych metod filtracji sprawia, że modele podzlewowe usuwają nie tylko zanieczyszczenia mechaniczne, chlor czy metale, ale
również poprawiają smak czy zapach wody, zmiękczają ją, jednocześnie zmniejszając ryzyko powstawania kamienia kotłowego. Co więcej, mogą też
wzbogacać wodę o niezbędne dla zdrowia minerały i zabezpieczać ją przed rozwojem bakterii. Ciekawą propozycją są modele wyposażone w diodę LED, która umieszczona jest na wbudowanym
wskaźniku czasu i ilości przefiltrowanej wody i informuje użytkownika o konieczności wymiany filtra.

23

zmywanie

zmywanie

Budowa baterii
zlewozmywakowej

Baterie

ważna konstrukcja
Baterie kuchenne różnią się od siebie choćby
materiałem wykonania, kształtem czy formą
montażu. Nieważne o jakich elementach mówimy,
ich budowa jest w większości identyczna.
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wody wypływający ze zbyt wysoko zamontowanej baterii będzie się łatwiej rozchlapywał. Z kolei możliwość pochylenia wylewki pozwala na mycie i napełnianie wysokich
naczyń. Wystarczy ustawić wylewkę pod odpowiednim kątem, by woda się nie rozchlapywała. Jeszcze większe zastosowanie ma
całkowicie wyciągana wylewka. Ten rodzaj
baterii jest połączony z korpusem przy pomocy elastycznego węża, który zwykle ma
długość 150 cm, natomiast pod zlewozmywakiem umiejscowiony jest specjalny obciążnik, który ułatwia ponowne chowanie węża. Dwa rodzaje strumieni (klasyczny i tzw.
deszczowy) pozwalają na wygodne płukanie
oraz mycie warzyw i owoców, a także napełnianie wodą wiader czy dużych naczyń.
Ponadto baterie z wyciąganą wylewką doskonale sprawdzają się w zlewozmywakach
podokiennych, gdyż pozwalają swobodnie
otwierać okno, a także korzystać z wody poza zlewozmywakiem;
perlatora – ważny detal wylewki, którego zadaniem jest zwiększenie objętości wypływającej wody przez jej napowietrzanie;
dźwigni baterii – nią uruchamiamy wypływ wody. Wygodne są modele, które
można uruchamiać np. łokciem (choćby
wtedy, gdy mamy brudne ręce).

3

4

1

5

od rodzaju baterii. Dzielimy je ze względu
na średnicę (podawaną w milimetrach, jej
rozmiar jest uzależniony od przepływu wody i wymiarów baterii), wysokość (wpływa na nią kształt baterii) i rodzaj materiału (na rynku najpopularniejsze są głowice
ceramiczne, rzadziej spotykane, ale wciąż
obecne na rynku, są głowice wykonane
z plastiku). Ważnym elementem jest również obecność elementu tłumiącego, który
umieszczany jest w głowicy, lub innych dodatkowych rozwiązań, np. regulacji strumienia wody. Na rynku dostępne są trzy pod-

2

Fot. Ferro

B

ez względu na to, czy jest stalowa, kompozytowa, pokryta specjalna farbą lub barwną powłoką, bateria zlewozmywakowa składa się z:
korpusu – zazwyczaj wykonany jest z mosiądzu (stop miedzi i cynku wzbogacony
dodatkami innych metali), choć coraz częściej ze stali;
głowicy  – jeden z najważniejszych elementów baterii, który odpowiada za regulację przepływu i temperatury wody.
Wygląd głowicy zależy przede wszystkim

stawowe rodzaje: standardowe głowice
mieszakowe – znajdziemy je w bateriach
jednouchwytowych, obrotowe – spotykane w bateriach dwuuchwytowych (większość z nich rożni się kątem obrotu, który
najczęściej wynosi 90°, są to również głowice, które mogą pełnić funkcję małych zaworków) i termostatyczne – jak sama nazwa
wskazuje, spotkamy je w bateriach termostatycznych, w przeciwieństwie do innych
modeli nie wpływają na stopień przepływu wody, tylko na temperaturę, ustawia się
je za pomocą jednego pokrętła;
wylewki – jest istotnym elementem korpusu, w zależności od producenta i modelu
może mieć różne kształty (np. „U”, „S”) oraz
zasięg. W niektórych modelach baterii wylewkę można obracać wokół jej osi o 120°,
w innych o 240° lub rzadziej o 360°. Innym
rozwiązaniem stosowanym w bateriach jest
możliwość wyciągania wylewki. Obok wzornictwa i koloru warto też zwrócić uwagę na
jej rodzaj. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza
jeśli decydujemy się na duży zlewozmywak.
W wypadku wysokości zastosowanie znajduje zasada: im wyższa, tym wygodniejsza.
Dostatecznie wysoko umieszczona pozwala
na łatwe wstawienie do zlewu wysokich naczyń. Jednak należy zaznaczyć, że strumień

wrzesień 2017

1 Korpus
2 Głowica baterii

www.infoprodukt.pl

3 Wylewka
4 Perlator

5 D źwignia baterii regulująca wypływ

i temperaturę wody

Fot. Franke

Fot. Franke

Fot. Ferro

na przykładzie modelu Masterchef Chrome marki Franke
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łatwo i nie plamią się jak te sprzed lat, są też zdecydowanie trwalsze. Do ich codziennej pielęgnacji
zazwyczaj wystarczą ciepła woda z płynem do mycia naczyń i gąbka.

i konserwacja

Wszystko zależy od materiału, z jakiego zlewozmywak
czy bateria są wykonane. Producenci zazwyczaj
polecają własne preparaty i warto się tego trzymać, by
nie uszkodzić powierzchni. Od właściwej konserwacji
zależy nie tylko ładny wygląd, ale i stan produktu.

P

raktycznie każdą powierzchnię można zniszczyć nieumiejętnie z nią postępując. I choć
często wydaje się, że bateria
czy zlewozmywak, to przecież prostę sprzęty,
to ich konserwacja ma swoje wymagania.

Pielęgnacja stali
Właściwości i parametry użytkowe stali szlachetnej
sprawiają, że wykonane z niej zlewozmywaki służą
przez lata. Mimo to warto wybierać produkty markowe, których jakość potwierdzona jest gwarancją renomowanych producentów. Ponadto bardzo
ważna jest codzienna pielęgnacja zlewozmywaka.
Wprawdzie stal jest na tyle odporna, że napraw-

dę trudno jest ją uszkodzić. W wypadku tych modeli pielęgnacja powinna opierać się na przemywaniu wodą z płynem do mycia naczyń. Wiele firm
oferuje również własne mleczka i pasty, z których
warto korzystać, zwłaszcza przy większych zabrudzeniach. Należy stosować miękkie gąbki lub szmatki, a zlewozmywak powinno się myć po każdym
użyciu, po czym należy wytrzeć go do sucha, by
zapobiec powstawaniu plam i osadzaniu się osadu wapiennego na jego powierzchni.

Pielęgnacja modeli
stalowych emaliowanych
Jak to już zostało powiedziane przy charakterystyce materiałów, nowoczesne emalie nie żółkną tak

Zlewozmywaki kompozytowe, z uwagi na odporność tego typu materiałów na wszelkiego rodzaju plamy, z jakimi można mieć do czynienia w gospodarstwie domowym (m.in. czerwone wino,
kawa, herbata, buraki, które silnie przebarwiają),
są łatwe do utrzymania w czystości. Nie znaczy
to jednak, że nie wymagają każdorazowego umycia i wytarcia. Jest to istotne zwłaszcza w wypadku twardej wody, która potrafi pozostawić na powierzchni urządzenia z ciemnego kompozytu brzydkie ślady w postaci gromadzącego się osadu wapiennego. Można w tym celu skorzystać z preparatów dostępnych na rynku, ale najlepiej jest, stosując się do zaleceń producenta, używać środków
firmowych. Jest to o tyle istotne, że wytwórca, znając dokładnie skład własnego kompozytu, proponuje preparaty dla danego materiału najskuteczniejsze. W wypadku kompozytów można stosować ogólnodostępne gąbki do zmywania albo proponowane przez producenta. Jeśli czyści się taką
powierzchnię stystematycznie, to na ogół wystarcza woda z płynem do naczyń. Po silniejsze środki można sięgać przy trwalszych zabrudzeniach.

Najpewniejszymi środkami są dla tych powierzchni woda, płyn do zmywania oraz delikatna ściereczka. Wprawdzie współczesna
ceramika jest zdecydowanie trwalsza niż ta,
z którą mieliśmy do czynienia dawniej, jednak
lepiej nie używać do jej czyszczenia zbyt szorstkich czyścików ani agresywnych preparatów.

Modele szklane
Szkło w zasadzie nie przyjmuje plam, tyle że
na ciemnych powierzchniach mogą zostawać
plamy po wodzie, zwłaszcza twardej. Dlatego
najlepiej jest po umyciu zlewu miękką szmatką z płynem do naczyń wytrzeć go do szmatką z mikrofibry doskonale wchłaniającą wodę
i nie zostawiającą smug, które na szkle mogłyby
być widoczne, podobnie jak zaschnięte krople.

Używając markowych
środków do zlewozmywaków i baterii kuchennych,
mamy pewność, że z naszą armaturą nic się nie
stanie, a jej trwałość będzie liczona w latach.
Tradycyjne środki mogą
być zbyt żrące lub przeciwnie – mało skuteczne.

Fot. od lewej: Schock, Blanco, Deante, Franke

Czyszczenie

Fot. Franke

Pielęgnacja modeli
kompozytowych

Pielęgnacja modeli
ceramicznych

Pielęgnacja baterii kuchennych

Fot. Pyramis

Warto, pamiętać, by przynajmniej raz w miesiącu czyścić napowietrzacz, który trzeba najpierw wykręcić z baterii i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą, gdyż może się w nim
gromadzić osad wapienny z wody, a gdy za-
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pcha delikatne sitko, areator przestanie spełniać swoją funkcję w należyty sposób.
Baterie stalowe – najlepiej czyścić je co trzy
dni. Oczywiście, należy do tego stosować neutralny lub lekko zasadowy (pH 6–9) środek, np.
mydło w płynie. Nie wolno używać silnych, ścierających środków chemicznych, takich jak proszek do prania, ani powierzchniowo czynnych,
gdyż mogą nieodwracalnie uszkodzić powłokę.
Systematyczne czyszczenie baterii nie pozwoli na
powstanie trwałych zabrudzeń, które wymagałyby użycia mocnych chemikaliów, a to zmniejsza ryzyko uszkodzenia armatury. Podstawowe
wskazówki, które pozwolą na dłużej zachować
dobry stan baterii:
przynajmniej raz dziennie należy czyścić baterię wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wytrzeć do sucha miękką ściereczką;

baterii chromowanych, kolorowych czy po-

złacanych nie wolno czyścić środkami zawierającymi materiały ścierne, kwasy, zasady czy związki chloru;
nie wolno używać substancji chemicznych
zwierających podchloryn sodu i potasu –
zamiast usunąć rdzę, spowodują powstawanie plam i zacieków;
armaturę kuchenną najlepiej czyścić preparatami specjalnie do tego przeznaczonymi zgodnie z zaleceniami producenta;
w wypadku silnych zabrudzeń można przemyć powierzchnię baterii roztworem z wody i octu spożywczego – proporcje 1:1.
Baterie stylizowane na kompozytowe – zasady konserwowania są takie same
jak przy bateriach stalowych czy chromowanych. O odporności i trwałości baterii prze-

sądza korpus wykonany z mosiądzu, natomiast za lśniącą powłokę odpowiada warstwa chromu z wybłyszczaczem, nałożona
na warstwę niklu. Jednak ten efekt łatwo
zniszczyć przez szorowanie, tarcie czy zastosowanie żrących środków czyszczących.
Również próby usuwania z powierzchni baterii zabrudzeń lub osadu wapiennego mocnymi chemikaliami mogą bardziej zaszkodzić
niż pomóc. W związku z tym, jeśli nie używa się preparatów firmowych, inne dostępne na rynku środki przeznaczone do czyszczenia takich powierzchni bezpiecznie jest
najpierw je rozcieńczać i dopiero ich używać (jeśli są w sprayu, można najpierw nanieść je na mokrą szmatkę, a potem na powierzchnię), a następnie dokładnie je spłukać, zaś baterię wytrzeć suchą szmatką.
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MODELE ZALECANE

MODELE ZALECANE

Zlewozmywaki stalowe

Zlewozmywaki stalowe

Segment cenowy premium

Segment cenowy premium

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

powyżej 2500 zł

powyżej 2500 zł

Marka

ALVEUS

ALVEUS

FOSTER

FRANKE

FRANKE

Marka

FRANKE

FULGOR MILANO

FULGOR MILANO

FULGOR MILANO

PYRAMIS

Symbol

Stylux 50

Quadrix 150

GK FT/FTS 1402 000

PPX 251

PPX 211

Symbol

PPX 260

P2B 8545 Q F-SF

P2B 5343 Q U

P1B 8545 Q F-SF

Tetragon 74.5X44 2B

www.alveus.pl

www.alveus.pl

www.prince.net.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.fulgor-milano.com/pl

www.fulgor-milano.com/pl

www.fulgor-milano.com/pl

www.pyramis.pl

www

www

Zlewozmywaki stalowe
Segment premium

Zlewozmywaki stalowe
Segment cenowy wysoki

Segment wysoki

TOP produkt

TOP produkt

2017

powyżej 2500 zł

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

od 1400 do 2500 zł

2017

TOP produkt

2017

od 1400 do 2500 zł

Marka

PYRAMIS

PYRAMIS

ALVEUS

BLANCO

FRANKE

Marka

FRANKE

FRANKE

TEKA

TEKA

TEKA

Symbol

Studio 116x50 2B 1D R

Olynthos 100x52 1 1/2B 1D L

Line 10

Etagon 500-IF/A

AMX 160

Symbol

PPX 210-58

ARX 160

Forlinea 2B 580 Teka Top

Zenit 1 1/2 B 1D

Square 340/400&180/400

www.pyramis.pl

www.pyramis.pl

www.alveus.pl

www.blanco-germany.com/pl/pl/

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www

www

Zlewozmywaki stalowe

Zlewozmywaki stalowe

Segment cenowy średni

Segment cenowy średni

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

od 500 do 1400 zł

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

od 500 do 1400 zł

Marka

ALVEUS

FRANKE

FRANKE

FRANKE

FRANKE

Marka

FRANKE

FRANKE

PYRAMIS

TEKA

TEKA

Symbol

Kombino 50

MOL 651

EFL 621

SKL 651 E

SRX 651

Symbol

PLX 610-60

SKX 651

Athena 116x50 2B 1D

Angular MTX

Forlinea 500/400 Teka Top

www.alveus.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.pyramis.pl

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www

www

Zlewozmywaki stalowe

Zlewozmywaki stalowe

Segment cenowy ekomomiczny

Segment cenowy ekomomiczny

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

2017

TOP produkt

2017

2017

poniżej 500 zł

poniżej 500 zł

Marka

ALVEUS

FERRO

FERRO

FERRO

FERRO

Marka

FRANKE

FRANKE

KERANU

TEKA

TEKA

Symbol

Line 10

DR49/77RTS.H

DR50/80.H

DR48/64.H

DR50/80AL.H

Symbol

BTL 620

DSL 721

KSS G 604 1.5B1D

BE 450/400 CN

Stena 1C 1E CN Mat

www.alveus.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www

www.franke.pl

www.franke.pl

www.kernau.com

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www

Segmenty cenowe ustalane są na podstawie średnich cen detalicznych.
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MODELE ZALECANE

MODELE ZALECANE

Zlewozmywaki kompozytowe

Zlewozmywaki kompozytowe

Segment cenowy premium

Segment premium

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

powyżej 2500 zł

powyżej 2500 zł

2017

TOP produkt

2017

od 1400 do 2500 zł

Marka

BLANCO

FRANKE

SCHOCK

SCHOCK

SCHOCK

Marka

SCHOCK

SCHOCK

SCHOCK

ALVEUS

ALVEUS

Symbol

Axia III 6 S-F

MTG 651-100

Prepstation D-150

Horizont D-150

Waterfall D-150

Symbol

Signus D-200

Grando M-100

Lotus C-150

Apelles 70

Quadrix 50

www.blanco-germany.com/pl/pl/

www.franke.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.alveus.pl

www.alveus.pl

www

www

Zlewozmywaki kompozytowe

Zlewozmywaki kompozytowe

Segment cenowy wysoki

Segment wysoki

TOP produkt

Segment średni

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

2017

od 1400 do 2500 zł

TOP produkt

2017

od 1400 do 2500 zł

2017

TOP produkt

2017

od 700 do 1400 zł

Marka

ALVEUS

FRANKE

FRANKE

FRANKE

SCHOCK

Marka

SCHOCK

SCHOCK

ALVEUS

FRANKE

FRANKE

Symbol

Sensual 60

JAG 620

KBG 110-70

KBG 160

Wembley D-100

Symbol

Mono D-100L

Primus D-100L

Intermezzo 130

FIG 620-80

MRG 611-97 XL

www.alveus.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.alveus.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www

www

Zlewozmywaki kompozytowe

Zlewozmywaki kompozytowe

Segment cenowy średni

Segment cenowy średni

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

od 700 do 1400 zł

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

od 700 do 1400 zł

Marka

FRANKE

FRANKE

PYRAMIS

PYRAMIS

PYRAMIS

Marka

PYRAMIS

TEKA

TEKA

TEKA

TEKA

Symbol

AZG 661 E

SAG 651-86

Camea 79x50 1B 1D

Alazia 116x50 2B

Studio 100x48 1 1/2B 1D

Symbol

Sparta 76x44 1B 1D

Aura 60 B-TG

Astral 70 E-TG

Alba 80 B-TG

Radea 550/370 TG

www.franke.pl

www.franke.pl

www.pyramis.pl

www.pyramis.pl

www.pyramis.pl

www.pyramis.pl

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www

www

Zlewozmywaki kompozytowe

Zlewozmywaki kompozytowe

Segment cenowy ekomomiczny

Segment cenowy ekomomiczny

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

2017

poniżej 700 zł

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

poniżej 700 zł

Marka

ALVEUS

FERRO

FERRO

FERRO

FERRO

Marka

FERRO

FRANKE

FRANKE

TEKA

TEKA

Symbol

Formic 20

DRG45/78B

DRG50/50B

DRG51/98W

DRG50/81S

Symbol

DRG52/91W

SID 651-78

SUD 611-78 XL

Simpla 45 B-TG S

TEQ 45-01

www.alveus.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www

www.ferro.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www
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1/1

zmywanie

1/1

zmywanie

MODELE ZALECANE

MODELE ZALECANE

Zlewozmywaki ceramiczne

Baterie ścienne

Segment cenowy premium

Segment cenowy premium
TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

powyżej 2000 zł

powyżej 300 zł

Marka

BLANCO

FRANKE

FRANKE

FRANKE

FRANKE

Marka

ARMATURA KRAKÓW

FERRO

FERRO

HANSGROHE

KLUDI

Symbol

Axon II 6 S

MTK 651-100

MRK 651-100

KBK 160

MTK 611-100

Symbol

Retro 380-620-00

TA5

57070.0

Logis

DN 15

www.blanco-germany.com/pl/pl/

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.grupa-armatura.com/pl-PL/

www.ferro.pl

www.ferro.pl

w ww.hansgrohe.pl

www.kludi.com

www

Zlewozmywaki ceramiczne
Segment premium

Segment wysoki

2017

powyżej 2000 zł

www

Baterie ścienne

Segment wysoki

TOP produkt

TOP produkt

2017

Segment średni

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

2017

od 1000 do 2000 zł

od 200 do 300 zł

od 100 do 200 zł

Marka

FRANKE

FRANKE

FRANKE

VILLEROY&BOCH

DEANTE

Marka

DEANTE

FERRO

FERRO

FERRO

KUCHINOX

Symbol

MRK 611-100

MTK 610-58

KBK 110-40

Timeline 330701

Lusitano ZCL 651N

Symbol

Lucerna BEL 080D

BTP5PVD

XD5

BAG5

BQL 080D

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.villeroy-boch.pl

www.deante.pl

www.deante.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www.kuchinox.pl

www

www

Zlewozmywaki szklane

Baterie filtrujące

Segment cenowy premium

Segment cenowy premium

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

powyżej 2000 zł

TOP produkt

2017

powyżej 1000 zł

Marka

ALVEUS

ALVEUS

ALVEUS

ALVEUS

ALVEUS

Marka

ALVEUS

ALVEUS

BLANCO

BRITA

BRITA

Symbol

Custom Crystalix 10

Custom Karat 10

Custom Wave 10

Crystalix 30

Karat 20

Symbol

Oasis

Aqua

Fontas

WD 3030 + P 1000

WD 3020 + P 1000

www.alveus.pl

www.alveus.pl

www.alveus.pl

www.alveus.pl

www.alveus.pl

www.alveus.pl

www.alveus.pl

www.blanco-germany.com/pl/pl/

www.brita.pl

www.brita.pl

www

Segment premium

Segment wysoki

Segment premium

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

powyżej 2000 zł

www

Baterie filtrujące

Zlewozmywaki szklane

Segment wysoki

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

od 1000 do 2000 zł

powyżej 1000 zł

2017

TOP produkt

2017

od 500 do 1000 zł

Marka

ALVEUS

TEKA

DEANTE

DEANTE

TEKA

Marka

FRANKE

FRANKE

DEANTE

TEKA

TEKA

Symbol

Wave 40

i-Sink 95 DX

Pallas ZSP 0A1C

Capella ZSC GA1C

Lux 1B 1D 86 White

Symbol

Neptune Clear Water

Old Scotland Clear Water

Aster BCA 065M

OS 206

OS 200

www.alveus.pl

www.teka.com/pl/

www.deante.pl

www.deante.pl

www.teka.com/pl/

www.franke.pl

www.franke.pl

www.deante.pl

www.teka.com.pl

www.teka.com.pl

www
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TOP produkt
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1/2

zmywanie

2/2

zmywanie

MODELE ZALECANE

MODELE ZALECANE

Baterie sztorcowe

Baterie sztorcowe

Segment cenowy premium

Segment premium

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

Segment wysoki

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

powyżej 2000 zł

powyżej 2000 zł

2017

TOP produkt

2017

od 1000 do 2000 zł

Marka

ALVEUS

BLANCO

FOSTER

FRANKE

KWC

Marka

SCHOCK

SCHOCK

SCHOCK

SCHOCK

ALVEUS

Symbol

Lara

Panera-S

Q Circle Colour

Masterchef

Ono Touch Light Pro

Symbol

Dion 511000 COP

Nimbus 523120

Karpo Pro 593200

Mera 512000

Laguna

www.alveus.pl

www.blanco-germany.com/pl/pl/

www.prince.net.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.alveus.pl

www

www

Baterie sztorcowe

Baterie sztorcowe

Segment cenowy wysoki

Segment cenowy wysoki

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

2017

od 1000 do 2000 zł

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

od 1000 do 2000 zł

Marka

FRANKE

FRANKE

FRANKE

FRANKE

FRANKE

Marka

PYRAMIS

SCHOCK

SCHOCK

SCHOCK

SCHOCK

Symbol

Planar Cliff

Maris Pull-Out Spray

Active Pull-Out Spray

Fluence Pull-Out

Atlas Pull-Out Spray

Symbol

Baroque

SC 520120

SC 540120

SC 530120

SC 300120

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.pyramis.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www.schock.com.pl

www

www

Baterie sztorcowe

Baterie sztorcowe

Segment cenowy średni

Segment cenowy średni
TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

2017

od 500 do 1000 zł

od 500 do 1000 zł

Marka

ALVEUS

FERRO

FRANKE

FRANKE

PYRAMIS

Marka

TEKA

TEKA

TEKA

TEKA

TEKA

Symbol

Elia

BSA8A

Sinta

Elegance

Calanto

Symbol

IC 939 Icon

IC 915 Icon Green

FO 915

ARK 939 Black

FO 999

www.alveus.pl

www.ferro.pl

www.franke.pl

www.franke.pl

www.pyramis.pl

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www.teka.com/pl/

www

www

Baterie sztorcowe

Baterie sztorcowe
Segment średni

Segment cenowy ekomomiczny

Segment ekonomiczny

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

TOP produkt

2017

od 500 do 1000 zł

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

poniżej 500 zł

poniżej 500 zł

Marka

TEKA

ALVEUS

FALA

FALA

FERRO

Marka

FERRO

FERRO

PYRAMIS

PYRAMIS

TEKA

Symbol

ARK 938 Pink

Siros

Burgos 75749

Soria 75764

BES4

Symbol

BRY4

BNA4

Festivo

Flessi

IN 995 Inca Blue

www.teka.com/pl/

www.alveus.pl

www.yato.com

www.yato.com

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www.ferro.pl

www.pyramis.pl

www.pyramis.pl

www.teka.com/pl/

www
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TOP produkt
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