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Nowe udogodnienie
w kuchni
BLANCO SOLENTA-S Senso
z bezdotykową funkcją start-stop

ZLEWOZMYWAKI, BATERIE
WZORNICTWO, AKCESORIA

mniejszym nakładzie pracy. Jest to możliwe
SOLENTA-S Senso zapewnia nowy poziom
ennych prac kuchennych. To kolejna ewolucja
w kuchni, łącząca w sobie niezawodną funkcję
Mogą się Państwo spodziewać oszczędności
o zużycia wody. SOLENTA-S Senso oznacza
uruchamiania wypływu wody, na wyciągnięcie

Infolinia: 0-801 BLANCO (25 26 26)
Polub nas: www.facebook.com/comitor

Modele stylizowane na betonowe wprowadzają do kuchni modny, oryginalny klimat.

Zlewozmywak podwieszany to funkcjonalny
i nowoczesny element kuchennego wnętrza.

Duża i głęboka komora oraz szeroki
ociekacz sprawdzą się w każdej kuchni.

ZMY WANIE
Spójność
z aranżacją
kuchennego
wnętrza
Aranżując mieszkanie, często najpierw obieramy styl,
w jakim chcemy mieć kuchnię, potem w jakim kolorze,
z jakimi urządzeniami, a na
końcu decydujemy o dodatkach, które zwieńczą cały
projekt. Ważnym elementem kuchennej aranżacji
jest tzw. strefa zmywania.
Dobrze dobrany zlewozmywak może być funkcjonalnym pomocnikiem w codziennych pracach w kuchni.
Często pełni wiele dodatkowych funkcji. W połączeniu
z odpowiednimi akcesoriami bywa dodatkowym blatem roboczym, sitkiem, durszlakiem, deską do krojenia, a w niektórych wypadkach miejscem do pozbywania się odpadków.
Dobór odpowiedniego modelu jest więc bardzo istotny
nie tylko z wizualnego, ale przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia. Producenci zlewozmywaków,
a także baterii kuchennych starają się, żeby ich projekty trafiały w gusta użytkowników. Dopasowują się do
kuchennych trendów modowych, ale też stosują w swoich produktach wszelkiego rodzaju nowinki techniczne,
o ile można je w tego typu asortymencie wykorzystać.
Stawiają na modne kolory, łatwość obsługi oraz utrzymania czystości. Jaki model zlewozmywaka i baterii
będzie najlepszy? Wiele zależy tutaj od materiału, z jakiego zostały one wykonane, ich dodatkowych funkcji
i wyposażenia, aż po sposób montażu. Nie bez znaczenia jest przy tym również kubatura kuchennego wnętrza i to, ile miejsca przeznaczone zostało na instalację
zlewozmywaka z baterią. Do wyboru mamy różnorodne modele – od utrzymanych w stylistyce retro po konstrukcje nowoczesne o wyraźnie zaznaczonych krawędziach. Wszystko zależy już tylko od pomysłu projektantów czy też po prostu domowników, na jakie rozwiązania się zdecydują i jaką aranżację kuchennego wnętrza
ostatecznie wybiorą.

Łukasz Sowiński

W numerze:

Różnorodne
konstrukcje

Zlewozmywaki możemy dzielić według rozmaitych kryteriów. Jednym z najistotniejszych jest
ten uwzględniający nie
ich kształty, nie gabaryty, a materiały, z jakich są
produkowane.

tyczny i funkcjonalny. Istotna jest przy tym prosta forma, sprzyjająca utrzymaniu
czystości, a jednocześnie
atrakcyjności kuchennej zabudowy.

siebie m.in. materiałem wykonania, kształtem czy sposobem montażu.
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Przydatne
akcesoria

Najważniejsze
parametry
zlewozmywaków

To właśnie od konstrukcji i parametrów technicznych zlewozmywaka zależy
sposób jego instalacji w kuchennej zabudowie. I nie
ma tu znaczenia, z czego
jest zrobiony, ani to w ile komór jest wyposażony.

Coraz częściej zlewozmywak
jest nie tylko miejscem do
zmywania naczyń czy płukania produktów spożywczych,
ale wręcz wielofunkcyjnym
„centrum dowodzenia” kuchennymi pracami. Liczne
akcesoria, które oferują producenci, usprawniają przyrządzanie posiłków.

Zlewozmywaki
w praktyce

Innowacyjne systemy, wzornictwo, rozwiązania i trendy
wykorzystywane w zlewozmywakach różnych producentów. 
16

Baterie
w praktyce

Różnorodne konstrukcje, wykończenia i rozwiązania stosowane w bateriach kuchennych różnych producentów.
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Funkcje
i rozwiązania

Zlewozmywak ma być
przede wszystkim prak-

Baterie
kuchenne

Baterie kuchenne to, wbrew
pozorom, dość różnorodna i funkcjonalna grupa produktów. Różnią się one od
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Fot. Deante

Tego typu zlewozmywaki są stosunkowo
mało popularne. Na pewno jednak robią
wrażenie, choćby ze względu na kolorystykę i kształty. Szkło stosowane w produk-
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Współczesna ceramika, dzięki nowoczesnym technologiom, w niczym nie
przypomina tej sprzed lat. W wyniku zaawansowanych procesów technologicznych powstała ceramika, która charakte-

Zlewozmywaki
Są to modele 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 modeli oferują jako wyposażenie dodatkowe deskę do krojenia dopasowaną wzorniczo do zlewozmywaka i o odpowiednich rozmiarach.

Fot. Franke

jednokomorowe

Zlewozmywaki

półtorakomorowe
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 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.

k

Zlewozmywaki

z ociekaczem

Ociekacz to dość duży kawałek blatu,
wykonany z tego samego materiału co
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 występują zarów-

no wersje jedno-, jak i dwu-, a nawet trzykomorowe. Wszystkim rodzajom ta dodatkowa przestrzeń dodaje funkcjonalności. Kryterium wyboru tego typu zlewozmywaka jest przestrzeń urządzanej przez użytkownika
kuchni – jeśli ten dysponuje większą
powierzchnią blatu roboczego, może
z powodzeniem zdecydować się na
model z większym ociekaczem.

SZERZEJ

R

szklane

cji zlewozmywaków bywa niezwykle kolorowe, a co za tym idzie oryginalne. Zlewozmywaki produkowane 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. Bardzo często szkło to tylko element wyposażenia zlewozmywaka, np. ociekacz lub tylko blat.

Fot. Blanco

ceramiczne

ryzuje 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 mechaniczne,
jednak modele te zaliczamy
do tych z wyższej półki, wobec czego charakteryzują się
dość wysoką ceną. Warto jednak
podkreślić, że są
bardzo trwałe.

Fot. Blanco

Zlewozmywaki

Zlewozmywaki, niezależnie od materiału, z jakiego są wykonywane, różnią się liczbą wykorzystywanych komór i, dodatkowo, obecnością lub brakiem ociekacza. Możemy tutaj wyróżnić modele jednokomorowe, półtorakomorowe oraz dwukomorowe. Popularną grupą są ponadto zlewozmywaki z ociekaczem.

Zlewozmywaki

Fot. Franke

T

o, z czego zlew jest wykonany, ma pewien wpływ
na możliwość formowania kształtów oraz na cechy konkretnego modelu. Ze względu
na wykorzystywane do produkcji materiały możemy wyróżnić zlewozmywaki stalowe, kompozytowe, ceramiczne i szklane.

Nie ma jednego rodzaju kompozytu, choć struktura tego
materiału jest podobna, gdyż
kompozyt jest połączeniem
co najmniej dwóch minerałów, zwykle są to zmielony granit, wodorotlenek glinu, kwarc i krzem, a ich spoiwo stanowi najczęściej żywica akrylowa. Kompozyty zalicza się 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.

Fot. KWC

Zlewozmywaki możemy dzielić
według rozmaitych kryteriów. Jednym
z najistotniejszych jest ten uwzględniający
nie ich kształty, nie gabaryty, a materiały,
z jakich są produkowane.

kompozytowe

e

Fot. Franke

Fot. Blanco

Różnorodne
konstrukcje
zlewozmywaków

Zlewozmywaki

m

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 głównych
jest zbliżona lub wręcz
identyczna, niektórzy producenci oferują też wersje z komorami o zróżnicowanych wymiarach.
Rzadziej spotykane
są modele jeszcze bar-

dwukomorowe

a

Chodzi przede wszystkim o stal
nierdzewną, choć nadal też można znaleźć modele ze stali emaliowanej. Zlewozmywaki wykonane
ze stali nierdzewnej są wytrzymale, odporne na szok 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.

stalowe

dziej rozbudowane, np. dwuipókomorowe, a więc wyposażone w dwie
komory główne oraz komorę mniejszą z niezależnym odpływem. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to rozwiązanie do naprawdę dużych, przestrzennych kuchni, których właściciele
będą mogli w pełni docenić zalety takich modeli.

l

Zlewozmywaki
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Fot. Pyramis
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To właśnie od konstrukcji i parametrów technicznych
zlewozmywaka zależy sposób jego instalacji
w kuchennej zabudowie. I nie ma tu znaczenia,
z czego jest zrobiony, ani to w ile komór jest
wyposażony. Przy wyborze odpowiedniego modelu
zwróć uwagę na dodatkowe funkcje i rozwiązania,
jakie wykorzystuje.

Przelew i odpływ

Ważnym elementem zlewozmywaka jest
przelew, czyli otwór umiejscowiony najczęściej w jego tylnej lub bocznej ścianie
albo na ociekaczu. Otwór może mieć dowolny kształt i może być zabezpieczony.
„stalowym okienkiem”. Przelew zabezpiecza 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.

Modele z linii Era marki KWC wykorzystują innowacyjny sposób montażu In-Top, dzięki któremu
instalacja zlewozmywaka
w blacie kuchennym jest
stosunkowo łatwa.

Wybierając
zlewozmywak narożny
w celu optymalnego
wykorzystania
przestrzeni kuchennej,
nie musimy iść
na kompromis.
Nowoczesne modele
narożne skuteczne
łączą funkcjonalność
i aspekty projektowe.

Z czego jest
zrobiony?

Ociekacz
zlewozmywakowy

Nie jest to element konieczny w zlewozmywaku, jednak może okazać się bardzo przydatny, nawet wtedy, gdy w domu jest zmywarka. Ociekacz stanowi rodzaj dodatkowego blatu połączonego ze zlewozmywakiem,
zwykle z wyżłobionymi rowkami, które pozwalają na swobodne spływanie resztek

Fot. Blanco
Fot. Blanco

Otwór na baterię, podobnie jak ociekacz, nie
jest w zlewozmywaka 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 spodoba model zlewozmywaka, ale
będzie on wyposażony w otwór na baterię,
którego nie potrzebuje, może poprosić o zamaskowanie go specjalnymi zaślepkami.

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

Otwór na baterię

Parametry
techniczne… i nie
tylko

Fot. Pyramis

Podstawowym elementem zlewu jest tzw.
komora główna. Jej głębokość waha się od
15 do nawet 25 cm. Z reguły im jest głębsza,
tym jest bardziej funkcjonalna. W tym wypadku istotnym parametrem jest także przekątna komory – odpowiednio duża sprawi,
że zmieszczą się w niej nawet
blachy piekarnicze czy np. duży garnek. Jej gabaryty wpływają, oczywiście, na wielkość
całego zlewozmywaka.
Modele z więcej niż jedną komorą mają obok komory głównej również tę dodatkową. Jest
ona zazwyczaj mniejsza i może służyć, np. do mycia mniejszych naczyń czy sztućców, jak
również do płukania owoców
i 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.

wody do komory. Na ociekaczu można stawiać mokre naczynia albo kłaść umyte produkty spożywcze. Niektórzy producenci wyposażają ociekacz w oddzielny odpływ, są
też modele z podwyższoną krawędzią, a nawet dociekacze kilkupoziomowe.

Fot. Blanco

Najważniejsze
parametry
i funkcje
zlewozmywaków

Fot. Pyramis

Komora główna
i dodatkowe

Drugim wspomnianym elementem jest odpływ. To przez niego odprowadzana jest
woda np. po zmywaniu czy płukaniu. Odpływ znajduje się na spodzie komory i spełnia funkcję korka i sitka jednocześnie. Najczęściej spotykane średnice odpływu to 40,
60 lub 90 mm. Większa średnica odpływu
pozwala na zamontowanie np. młynka do
odpadów Do zamykania odpływu o mniejszej średnicy stosowany jest (wkładany ręcznie) korek gumowy lub stalowy. Odpływy
o większej średnicy mogą być przystosowane do korków stalowych – ręcznych albo automatycznych. Co ważne, sitka odpływu są łatwe do demontowania i czyszczenia.

Fot. KWC

Z

kompozytu, stalowy czy ceramiczny – materiał nie ma
większego znaczenia. Zlewozmywaki mogą się różnić kształtem, wielkością liczbą komór czy
ociekaczy, jednak większość modeli składa się z niemal identycznych elementów.

Przy wyborze zlewozmywaka
zwracamy uwagę na to, z jakiego materiału jest on wykonany.
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
lepiej. Pamiętajmy też, że stal
nierdzewna w wypadku np.

zlewozmywaka będzie miała 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 chromowo-niklowa w stosunku 18/10 – ten symbol często się pojawia w wyrobach stalowych, a obrazuje stosunek chromu do niklu. Jeśli mamy
zawartość chromu powyżej 13 proc., wówczas taką stal możemy określać mianem nierdzewnej. Udział niklu zwiększa natomiast
odporność stali 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.
Warto się z danym rozwiązaniem zapoznać, by wiedzieć czy dany produkt wzbogacony jest, np. o jony srebra czy antybakteryjne związki.

Zlewozmywak może być
wyposażony ociekacz. Może on mieć różną wielkość.
Jego odpowiednio wyprofilowany kształt pozwala
na skuteczny odpływ wody bezpośrednio do komory zlewozmywaka.

Wybrane modele zlewozmywaków jednokomorowych
BLANCO Etagon 6

BLANCO Etagon 8

FRANKE Mythos MTK 611-100

FRANKE Urban UBG 610-56

KWC Era 810-72

KWC Ono 110-55

PYRAMIS Siros 1B

PYRAMIS Sparta Plus Lux 1B 1D

Materiał: Ceramika PuraPlus
Szerokość: 58,4 cm
Głębokość: 51 cm

Materiał: Sligranit PuraDur
Szerokość: 78 cm
Głębokość: 51 cm

Materiał: Fraceram
Szerokość: 100 cm
Głębokość: 51 cm

Materiał: Fragranit+
Szerokość: 56 cm
Głębokość: 50 cm

Materiał: Stal
Szerokość: 72,9 cm
Głębokość: 40,9 cm

Materiał: Stal
Szerokość: 58 cm
Głębokość: 43 cm

Materiał: Pyragranit
Szerokość: 47 cm
Głębokość: 51,5 cm

Materiał: Pyragranit
Szerokość: 78 cm
Głębokość: 48 cm
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Funkcje i rozwiązania

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.
Istotny jest przy tym problem podejścia wodociągowego. Sposób jego rozwiązania, podobnie jak podejścia 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 odpowiednio przeliczyć, gdyż konieczność jej zwiększenia o jeden wymiar może pojawić się np.
przy baterii bez perlatora i stosunkowo dłu-
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gim 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).

Ujęcie i odprowadzanie
wody

Ujęcie wody, zarówno ciepłej, jak i zimnej powinno zostać zlokalizowane na wysokości około 60 cm od podłogi w centralnej części szafki zlewozmywakowej.
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.

Komfort obsługi

Wygoda obsługi to rzecz wyjątkowo ważna.
Praktycznym rozwiązaniem są m.in. przycisku ułatwiające zamykanie i otwieranie 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.

Zdrowie i higiena

tami. W bateriach to m.in. silikonowe końcówki aeratora ułatwiają usuwanie 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 funkcje

Producenci w swoich zlewozmywakach i bateriach kuchennych stosują wiele ciekawych
rozwiązań, które sprawiają, że te urządzenia kuchenne stają się swoistym „centrum
Im więcej urządzeń kuchennych jest dostosowanych do siebie, tym łatwiej
jest nam przygotowywać
posiłki. Udowadnia to Box
Center firmy Franke. Łączy
on w jedną całość zlewozmywak i miejsce do przechowywania akcesoriów.

Fot. Franke

W komplecie z niektórymi
modelami zlewozmywaków
marki Blanco dostępne są
specjalne szyny. Zostały one
wykonane ze stali szlachetnej. Można na nich wygodnie ustawiać rozmaite akcesoria, pojemniki, garnki i patelnie, nie zajmując w ten
sposób cennej przestrzeni
roboczej w kuchni.

Coraz więcej firm produkujących zlewozmywaki dba o antybakteryjność swoich produktów i stosuje specjalne powłoki (zazwyczaj
z jonami srebra). Dzięki temu wszystkie osady
spływają z wodą po idealnie równej, pozbawionej porów powierzchni, więc nie trzeba
czyścić zlewozmywaka mocnymi detergenW ofercie firmy Blanco dostępne jest rozwiązanie
SensorControl Blue. Dzięki precyzyjnemu elektronicznemu sterowaniu odpływ otwiera się i zamyka przez lekkie dotknięcie
podświetlanego na niebiesko czujnika.

Fot. Blanco

Podejście wodociągowe
i kanalizacyjne

Fot. Blanco (x3)

Wymiary zlewozmywaka

Pozwalają dobrać urządzenie do konkretnego miejsca i sposobu montażu. Te najczęściej spotykane w sprzedaży mają:
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, zwłaszcza te przeznaczone dla gastronomii.
Ważnym wyznacznikiem, z którym koniecznie należy się zapoznać, jest wielkość (szerokość) szafki, do jakiej zlew ma
zostać zamontowany. Producenci zwykle podają ten parametr. Ważną informacją jest możliwość odwracania zlewozmywaka (nie każdy model ma taką
opcję!) i np. mocowania ociekacza z lewej lub prawej strony, zależnie od preferencji użytkownika.
Trzeba przy tym pamiętać, 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.

Zlewozmywak ma być przede
wszystkim praktyczny i funkcjonalny. Istotna jest przy tym
prosta forma, sprzyjająca utrzymaniu czystości, a jednocześnie atrakcyjności kuchennej
zabudowy. Czego zatem możemy oczekiwać? Projektanci łącząc te cechy, niejednokrotnie nas zaskakują. Starają się prezentować wciąż nowe pomysły w zakresie komfortu obsługi, utrzymania czystości, zastosowania nowych materiałów czy choćby kolorystyki
zarówno wśród zlewów,
jak i baterii, mimo że czasem wydaje się, iż w tej
dziedzinie niczego już nie
da się zrobić.

dowodzenia”. Mamy tu na myśli np. systemy szybkiego montażu, dostępne w ofercie
niektórych producentów. Ich głównymi zaletami są wyjątkowo prosta instalacja i duża
szczelność. Dzięki specjalnemu szablonowi
i specjalnym klipsom instalacja takiego zlewozmywaka trwa o wiele krócej.
Innym wygodnym w obsłudze rozwiązaniem jest sensorowe sterowanie elektroniczne. Jest ono zwykle umieszczone w szklanej
powierzchni zlewozmywaka. Pozwala sterować np. baterią kuchenną – zarówno temperaturą wody (dostępnych jest nawet kilkanaście poziomów – w zależności od modelu), jak i mocą strumienia wody (również
kilka poziomów do wyboru).
Przydatnym rozwiązaniem jest podświetlenie panelu sterującego, które odpowiednim kolorem informuje o temperaturze wody. W ofercie niektórych producentów znajdziemy zlewozmywaki, w których zastosowano kolorowe podświetlenie LED. Jest ono
zintegrowane z ramą ze szkła akrylowego. Listwę montuje się pomiędzy blatem kuchennym a zlewozmywakiem.
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powiednio umocowana deska jest nie tylko
wygodna w użyciu, ale przede wszystkim bardzo funkcjonalna – nie przesuwa się w trakcie korzystania z niej. Użytkownik może nią
manewrować według potrzeb – w zależno-

Zestaw odpływowy

W wyposażeniu zlewozmywaków znajdziemy również wiele dodatków, które coraz częściej stają się standardem. Doskonałym 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
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Fot. Blanco

Bateria Evol-S Volume marki Blanco ma wbudowany dozownik wody. Dzięki
precyzyjnej funkcji pomiaru i intuicyjnemu pokrętłu
pozwala dokładnie odmierzyć potrzebną ilość wody
w zakresie od 100 ml do 5 l.
we 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 droższych konstrukcjach, spotkamy również ukryty przelew. Rozwiązanie to spełnia głównie funkcję estetyczną – przelew ukryty jest np. pod niewielką
klapką. Można ją łatwo zdemontować, a sam
przelew dzięki swej konstrukcji jest dużo bardziej higieniczny niż tradycyjne rozwiązania.

Sortowanie odpadów

Coraz częściej stosowane są rozmaite sortowniki i młynki do odpadów. Sortowniki są
to często całe systemy pojemników różnej
wielkości, które wraz „z systemem jezdnym”
można wsuwać do szafki, w której zamontowany jest zlewozmywak. Mogą one mieć
różne rozmiary i składają się z dwóch, trzech,
a nawet czterech pojemników. Są estetyczne
i ułatwiają sortowanie nieczystości.
Z kolei młynki do odpadów, które coraz więcej firm ma w swojej ofercie, przeznaczone
wyłącznie do mielenia organicznych odpadów żywnościowych i ułatwiają ich utylizację.
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 stale wędrować 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 którym łatwo się je wysuwa.
Zdecydowanie ułatwia to segregację śmieci.
Warto dodać, że są one dostosowane gabarytami do różnych wielkości szafek, w których
mogą mieć swoje miejsce.

Czyszczenie
i konserwacja

Utrzymywanie w czystości zlewozmywaka
czy baterii kuchennej jest niezwykle istotne.
Producenci często polecają własne preparaty i warto się trzymać tych zaleceń, by nie
uszkodzić powierzchni podczas czyszczenia.
I choć może się wydawać, że bateria czy zlewozmywak, to przecież proste sprzęty, to ich
konserwacja ma jednak swoje wymagania,
które zależne są w znacznej mierze od materiału, z jakiego zostały one wykonane.
Codzienna pielęgnacja zlewozmywaka jest niezwykle ważna. W wypadku modeli stalowych
czyszczenie powinno 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 przy tym stosować miękkie
gąbki lub szmatki, a zlewozmywak
powinno się myć po każdym uży-

Systemy oczyszczania wody

Fot. Aquaphor

do naczyń można swobodnie ukryć w szafce kuchennej. Dozowniki montowane są najczęściej na powierzchni zlewozmywaka lub
w blacie kuchennym. Mogą mieć różne pojemności, dzięki czemu płyn w odpowiedniej
ilości 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.

W kuchennej instalacji praktycznym rozwiązaniem są różnego rodzaju systemy do filtrowania wody wodociągowej. Instaluje się
je w szafce kuchennej pod zlewozmywakiem, a oddzielna wylewka umożliwia łatwy dostęp do filtrowanej wody. Tego typu rozwiązania ma w swojej ofercie firma
Aquaphor. Wśród nich znajdziemy m.in. zaawansowane systemy filtracji wykorzystujące tzw. odwróconą osmozę, takie jak np.
model RO-1010S Morion, który może filtrować nawet do 190 litrów wody na dobę.
Odwrócona osmoza polega na przepływie wody pod ciśnieniem przez specjalną membranę, której zadaniem jest przepuszczenie cząsteczek wody, a zatrzymanie zanieczyszczeń. Dzięki temu usu-

Odpowiednie dozowanie
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Fot. Franke

Zamaskowanie komory
zlewozmywaka z wykorzystaniem odpowiednich akcesoriów pozwala skutecznie zwiększyć przestrzeń
roboczą, co doskonale sprawdzi się zwłaszcza
w niewielkiej kuchni.

Fot. KWC

Filtr Modern marki Aquaphor może być montowany praktycznie do każdej baterii (w miejsce perlatora kranowego). Mocuje sie go za pomocą specjalnego, dołączonego do zestawu wężyka zakończonego przełącznikiem strumienia wody.

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 czy specjalne
uchwyty na ręczniki papierowe. Dozowniki
to elementy, które nie tylko poprawią estetykę otoczenia zlewozmywaka, ale również
zwiększają jego funkcjonalność przez ułatwianie pobierania detergentów. Wystarczy naciśnięcie specjalnej pompki, aby odpowiednia
ilość detergentu znalazła się na gąbce, a płyn

Fot. Franke

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 producenci zlewozmywaków oferują modele desek, które można
nałożyć na komorę lub ociekacz zlewu. Od-

Fot. Aquaphor

Deski i wkładki

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 przy tym również wysoce przepustowe. Dodatkowo ich kompakto-

Fot. Pyramis

M

ycie warzyw oraz owoców
czy przygotowywanie posiłków to tylko wybrane czynności, jakie możemy wykonywać przy zlewie. Dlatego właśnie zlewozmywak powinien być funkcjonalny – i nie chodzi tylko o jego gabaryty, ale też o wyposażenie. Liczne akcesoria, które oferują producenci, usprawniają przyrządzanie posiłków.

ści od modelu – w pionie i w poziomie. Na
rynku dostępne są deski drewniane, z tworzyw sztucznych, a także ze szkła hartowanego. Te ostatnie są idealne nie tylko do krojenia, ale sprawdzą się również jako podstawki do odstawiania gorących naczyń.
Innym ciekawym i bardzo pożytecznym dodatkiem są wkładki do komory pomocniczej. Są to dodatkowe elementy, które pozwalają zwiększyć funkcjonalność zlewozmywaka. Można z ich pomocą odseparować poszczególne produkty lub wykorzystywać komorę pomocniczą np. jako dodatkową komorę ociekową do suszenia m.in.
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. Należy pamiętać o konieczności prawidłowego montażu tych elementów, co 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. Blanco

Coraz częściej zlewozmywak jest nie
tylko miejscem do zmywania naczyń czy
płukania produktów spożywczych, ale wręcz
wielofunkcyjnym „centrum dowodzenia”
kuchennymi pracami.

Fot. Franke

Akcesoria
i dodatki
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wane są: aktywny chlor, zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, szlam
czy rdza, a także siarczany, sole, zanieczyszczenia organiczne, metale ciężkie
(ołów, rtęć), bakterie i wirusy.
Rozwiązanie to stosowane było do niedawna wyłącznie do celów przemysłowych. Zestaw firmy Aquaphor to w praktyce kilkuetapowy system filtracji. Pierwszym etapem jest wstępna filtracja, kolejnym filtracja osmotyczna, a ostatnim
mineralizacja wody.
W modelach firmy Aquaphor stosowany jest Auqalen (opatentowane rozwiązanie tego producenta). Struktura tego
materiału znacznie poprawia efektywność oczyszczania.
ciu, po czym należy wytrzeć go do sucha,
by zapobiec powstawaniu plam i osadzaniu
się osadu wapiennego na jego powierzchni.
Do pielęgnacji modeli kompozytowych można 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 najskuteczniejsze dla
danego materiału. W wypadku kompozytów można stosować ogólnodostępne gąbki do zmywania albo
proponowane przez producenta. Jeśli czyści się taką powierzchnię systematycznie, to na ogół wystarczająca będzie woda z płynem do naczyń. Po silniejsze środki można sięgać przy trwalszych zabrudzeniach.
W wypadku modeli ceramicznych
najpewniejszymi środkami do czyszczenia są woda, płyn do zmywania
oraz delikatna ściereczka. Wprawdzie współczesna ceramika jest zdecydowanie trwalsza
niż ta, z którą mieliśmy do czynienia dawniej,
jednak lepiej nie stosować do jej czyszczenia zbyt szorstkich czyścików ani agresywnych preparatów.
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Baterie
kuchenne
Baterie kuchenne to, wbrew pozorom, dość
różnorodna i funkcjonalna grupa produktów.
Różnią się one od siebie m.in. materiałem
wykonania, kształtem czy sposobem montażu.

Wylewka z perlatorem

Wylewka jest istotnym elementem korpusu
baterii. W zależności od producenta i mode-

Nowatorskim, a przy tym
świetnie się prezentującym
rozwiązaniem jest
podświetlenie strumienia
wody z wykorzystaniem
LED-ów ukrytych
w wylewce baterii
kuchennej. Ten oryginalny
element dekoracyjny
to bardzo ciekawy sposób
na odmianę kuchennej
strefy zmywania.

Filtr do wody

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. Ważnym elementem wylewki jest perlator. Jest
to wodoszczelna końcówka baterii kuchennej. Perlator napowietrza wodę, a dzięki temu przyczynia się do ograniczenia jej zużycia. Jednocześnie pomaga podnieść ciśnienie w instalacji, a tym samym stwarza pozory zwiększonego ciśnienia i mocniejszego strumienia wody. Perlatory mają zwykle
kształt metalowych pierścieni z odpowiednim wsadem, np. systemem sitek lub komór
mocowanych do wylewki.

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”. Filtry 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 mechanicz-

ne, 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.
Fot. Blanco

Filtr stosowany w baterii
Franke Vital usuwa
z wody 99,9 proc.
bakterii i wirusów oraz
mikrocząsteczki plastiku.
Jeden filtr pozwala na
przefiltrowanie ok. 500 l
wody. Jego zużycie
sygnalizowane jest za
pomocą odpowiedniej
kontrolki diodowej.

Nie można również zapomnieć
o dźwigni baterii. To z wykorzystaniem tego elementu uruchamiamy
wypływ wody. Wygodne są modele, które można uruchamiać np.
łokciem (choćby wtedy, gdy mamy
brudne lub zajęte ręce ręce).

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.

Parametry
i funkcje baterii
kuchennych

Ci, którzy pamiętają stare krany, nie mogą
wyjść z podziwu, do czego jest zdolna nowoczesna bateria kuchenna. A potrafi bardzo dużo. Która funkcja jest najważniejsza?
Decydują użytkownicy.
Dziś dla wielu z nas 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.

Ważne parametry

Fot. Blanco

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych baterii jest głowica. Jest ona odpowiedzialna za regulację przepływu i temperatury wody. Wygląd głowicy zależy przede
wszystkim 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 podstawowe 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.
Fot. KWC

Fot. Franke

Głowica baterii

lu może mieć różny zasięg oraz kształty (np.
litery „C”, „F”, „L”, „U” lub „S”). 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 wylewki 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
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

Fot. Pyramis

B

ez względu na to, czy jest stalowa, kompozytowa, pokryta specjalna farbą lub barwną powłoką, głównymi elementami baterii są: korpus z głowicą, wylewka z perlatorem
i dźwignia. Korpus zazwyczaj jest mosiężny,
choć coraz częściej wykonywany jest ze stali.

Fot. Franke

ZMY WANIE

W ofercie producentów
baterii kuchennych dostępne są modele, które
sprawdzą się nawet wtedy,
gdy zlewozmywak umiejscowiony jest przy oknie.
pływu i grupa akustyczna. Pierwszy parametr służy do określenia wielkości wypływu strumienia wody z baterii i jest wypadkową przepustowości głowicy, aeratora oraz wylewki (jej kształtu). Z kolei grupa akustyczna określa natężenie dźwięku
wydobywającego się z działającej baterii.
Wielkość natężenia uzależniona jest od
elementu tłumiącego, który znajduje się
w głowicy, oraz od aeratora. Zarówno
klasę przepływu, jak i grupę akustyczną
można sprawdzić na opakowaniu baterii.

Parametry baterii zlewozmywakowych
zależą przede wszystkim od rozwiązań,
które przekładają się na funkcjonalność
i oszczędność. Należą do nich klasa prze-

Baterie ścienne i stojące

W wypadku baterii kuchennych można zastosować dwa kryteria, a mianowicie sposób montażu zastosowaną wylewkę. Wy-

Wybrane modele baterii kuchennych stojących
BLANCO Antas-S Silgranit-Look

BLANCO Fontas II Silgranit-Look

FERRO Zumba BZA4M

FRANKE Pescara 360 115.0393.976

FRANKE Vital 120.0551.241

KWC Era Pull-Out Spray

Pyramis Satellita

Pyramis Silvio

Ruchoma wylewka
Wysokość: 18,9 cm

Ruchoma wylewka
Wysokość: 30 cm

Elastyczna wylewka
Wysokość: regulowana
od 28 do 44 cm

Ruchoma wylewka
Wysokość: 46 cm

Ruchoma wylewka i filtr wody
Wysokość: 47,7 cm

Wyciągana wylewka
Wysokość: 40,2 cm

Ruchoma wylewka
Wysokość mieszacza:
od 3,5 do 39 cm

Ruchoma wylewka
Wysokość: 32 cm
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Fot. Blanco (x3)

Delikatna, stalowa sprężyna zastosowana w modelu
Culina-S marki Blanco umożliwia nieograniczoną
swobodę ruchu podczas pracy przy zlewozmywaku.
W modelu tym zastosowano ponadto uchwyt
magnetyczny, który zapewnia wygodną blokadę wylewki.

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).

Podział ze względu na
wylewkę

Kolejnym elementem, który różnicuje baterie, jest wylewka. Wobec tego baterie dzielimy na takie z wylewką wyciąganą, ruchomą, stałą, sprężynową (półprofesjonalną)
i profesjonalną.
Baterie z wylewką wyciąganą przypominają krany wyposażone w rączkę prysznicową. Wylewka taka połączona jest z baterią za pomocą elastycznego węża o różnej długości (najczęściej od 100 do 150 cm).
Na drugim końcu węża umieszczony jest 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 przełącznik, który umożliwia regulację strumienia wody. W zależności od potrzeb użytkownik może przestawić
strumień wody ze zwykłego na prysznicowy,
czyli rozproszony – i odwrotnie.

I

p

14 nfo rodukt

go odkręcania wody,
ale też regulowania jej
temperatury. Możemy
tutaj wyróżnić modele
jedno- i dwuuchwytowe. Pierwsze pozwalają na szybkie i łatwe
i – co ważne – oszczędne uruchomienie wody
oraz regulację jej strumienia i temperatury. Wciąż popularne są
modele dwuuchwytowe, w których woda
za uruchomienie ciepłej i zimnej wody odpowiedzialne są dwa osobne zawory. Rozwiązanie to ma jednak pewną wadę – do
ustawienia optymalnej temperatury potrzebujemy czasu, a tym samym niepotrzebnie
tracimy wodę.
Pod względem oszczędności sprawdzić się
mogą baterie termostatyczne. Są one wyposażone 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 do regulacji temperatury.
Ciekawym rozwiązaniem są baterie tzw. bezdotykowe. Są 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. Dostępne są również modele z określonym czasem wypływu. Działają one podobnie do modeli bezdotykowych, z tą różnicą, że strumień wody uruchamiany przez
dotknięcie ręką, a odcinany jest automatycznie po upływie określonego czasu.

Przydatne rozwiązania

zamontowaniu nie można nią manewrować.
Wspomnieliśmy też o modelach półprofesjonalnych i profesjonalnych. Modele określane mianem półprofesjonalnych mają zwykle
kształt litery „U”, ale zakończone są ruchomym elementem sprężynowym. Pozwala on
na swobodne wyjmowanie i przemieszczanie
„kranu” w zależności od potrzeb. Konstrukcje tzw. profesjonalne charakteryzują natomiast się dwoma regulowanymi niezależnie wypływami wody (pierwszy to wypływ
standardowy, drugi – sprężynowy). Dużym
ułatwieniem w tego typu konstrukcjach jest
zainstalowane pokrętło, które umożliwia
przełączanie strumienia wody z ciągłego na
prysznicowy i odwrotnie.

Baterie kuchenne wyposażane są w różnego rodzaju funkcje i rozwiązania techniczne.
Służą one nie tylko komfortowi korzystania
z urządzenia, ale również zminimalizowaniu zużycia wody.
Dostępny może być m.in. termostat, czyli blokada zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu wody o temperaturze powyżej 38 °C.
Ustawienie odpowiedniej temperatury ułatwia mieszacz. Dzięki niemu nie musimy tracić czasu na każdorazowe ustawianie temperatury. Wystarczy zrobić to raz, a potem
tylko podnosić dźwignię.

W ofercie firmy Pyramis
dostępny jest dwufunkcyjny (funkcja strumienia ciągłego i strumienia
rozproszonego) perlator,
który pasuje do różnych
modeli baterii.
Sterowanie może być również elektroniczne
– za pomocą pilota można ustawić żądaną
temperaturę. Dostępne są modele ze sterowaniem umieszczonym na wylewce lub ze
sterowaniem w zlewozmywaku.
Osobom, które cenią sobie oszczędność,
polecamy baterie z przyciskiem „eko”,
który odpowiednio dawkuje strumienń
wody. Oszczędzaniu sprzyja również perlator napowietrzający wodę (zależnie od
modelu, może to być oszczędność nawet do 60 proc.). Przydatnym rozwiązaniem mogą okazać się również głowice 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.
Oszczędzić wodę pomagają również baterie bezdotykowe, które uruchamiają strumień wody wyłącznie wtedy, gdy czujnik wykryje obecność dłoni pod wylewką. Podobną funkcję spełniają baterię,
w których można ustawić określony czas
wypływu wody, jednak w tym wypadku oszczędność będzie nieco mniejsza,
bo zwykle czas wypływu będzie dłuższy niż to konieczne.
Zlewozmywak Pyramis
Diplos 79 × 51 1 3/4B ma
obniżoną przegrodę
pomiędzy komorami.
Dzięki temu rozwiązaniu
można wygodnie umyć
np. blachę z piekarnika.
Fot. Pyramis

Modele z ruchomą wylewką to klasyczne
baterie stojące, które mają ruchomą, ale jednocześnie niewyciąganą wylewkę, a na jej
końcu nie ma zainstalowanego przełącznika strumienia wody. Wylewka ta może mieć
możliwość obrotu (najczęściej w szerokim zakresie – od 90° do 360°). Na rynku dostępne są również modele, w których wylewka
jest nieruchoma. Przy tego typu baterii trzeba dokładnie dopasować długość wylewki
do wielkości zlewozmywaka, ponieważ po

Fot. Pyramis (x2)

różniamy zatem modele ścienne o stojące
(sztorcowe). Modele ścienne montuje się –
jak sama nazwa wskazuje – w ścianie i podłącza bezpośrednio do instalacji z ciepłą i zimną wodą. 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 (tzw. sztorcowe) umieszczane są

Różna liczba uchwytów

Baterie różnią się również liczbą uchwytów.
Istnieje kilka sposobów nie tylko zwyczajne-
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ZLEWOZMYWAKI I BATERIE
W PRAKTYCE

Fot. Aquaphor
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Fot. KWC
Fot. Pyramis

Fot. Blanco
Fot. KWC
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Kto pamięta stare typy baterii, ten wie
ile się marnowało wody wypływającej
z cieknących kranów, a jednym z winowajców były właśnie złej jakości głowice. Bo to właśnie głowica odpowiada
za jej sprawne działanie oraz za długowieczność i niezawodną regulację temperatury. Niektóre firmy wyposażają głowice w specjalne systemy pozwalające na
regulację temperatury, za ich
pośrednictwem można kontrolować dopływ ciepłej oraz
zimnej wody. Są i takie baterie, które właśnie na głowicy mają ogranicznik przepływu, umożliwiający regulację
siły strumienia wody i to bez
względu na jej temperaturę.
Ma to niebagatelny wpływ na
oszczędzanie wody,
a co za tym idzie
na nasz domowy
budżet (niższe rachunki za zużycie wody). Śmiało można powiedzieć, że solidna
głowica, to czysty zysk dla użytkownika.

Fot. Blanco

Głowica baterii kuchennej

Fot. Franke

W tego typu aranżacjach
przede wszystkim stosuje się
ciemniejsze kolory i odcienie, np. miedziany. Ten
jest idealnym odwzorowaniem obu stylów, ponieważ wskazuje na stary metal (rdzę). Clou projektu odnosi się więc do
przeniesienia się w czasie,
do powrotu w przeszłość,
w której królują lata 50. XX
w. i ludzie nieprzejmujący
się dobrami materialnymi
i doczesnymi, cieszący się
życiem, przyrodą i rodzinną atmosferą. Jeśli więc
w skrócie odpowiedzieć
na pytanie, jak przyodziać
kuchnię, aby osiągnąć ten klimat,
odpowiedź byłaby prosta: pastelowe odcienie ścian i mebli oraz
metalowe akcenty.

Fot. Franke

lub blatu przykrywającego ciąg roboczy, czyli ok. 81 cm. Jeśli zatem ze zlewozmywaka będzie korzystał najczęściej ktoś zdecydowanie niższy bądź
wyższy, trzeba to wziąć pod uwagę,
by zmywanie naczyń czy choćby płukanie produktów nie było uciążliwe.

zmywania czy na mydło w płynie. Niektórzy
producenci oferują ponadto specjalne systemy filtrujące wodę wodociągową.

Kuchnia w stylu retro

Fot. Deante

tanci wykończeń zlewozmywaków.
Już dziś na rynku widać niespotykane formy wytłoczeń na ociekaczach,
np. przypominające wodospad czy
rozmaite wzory na szklanych elementach zlewozmywaka.

Konstrukcja zlewozmywaka i jej wpływ na montaż
Inaczej instaluje się zlewy nablatowe,
inaczej wpuszczane w blat, a jeszcze inaczej podwieszane. W wypadku zlewozmywaków w wyposażeniu
znajduje się wyłącznie 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

jako wyposażenie dodatkowe oferuje młynki do odpadów, 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, wkładkę drewnianą, szklaną albo z tworzywa. Dostępne
są także zaślepki do odpływów,
wkładki ociekowe, jak i mobilne
ociekacze, podajniki na płyn do

Fot. Blanco

Fot. Blanco

two się wycierała i żółkła. Materiał, z jakiego zrobiony jest zlewozmywak, często bierze się pod uwagę, gdy chodzi
o styl, w jakim kuchnia jest urządzona, a kompozytowe oraz te z wstawkami szklanymi bywają kolorowe. Producenci dbają o to, by ich modele służyły jak najdłużej, dlatego też na swoje wyroby dają gwarancje,
i to często wieloletnie, nawet kilkudziesięcioletnie. Oczywiście, w interesie użytkownika leży stosowanie się do zaleceń wytwórcy.

Z wzornictwem, kolorystyką i wykorzystywanymi do produkcji materiałami
nierozerwalnie związany jest kształt
modelu. Oprócz prostokątnych, kwadratowych, narożnych, owalnych czy
okrągłych zlewozmywaków spotykane są także modele w kształcie beczki, rombu czy fali,
a nawet nieregularne o różnych wielkościach komór. Dostępne są również
modele z podwójnymi ociekaczami.
Równie innowatorskie podejście do estetyki mają projek-

Fot. Blanco

Fot. Pyramis

Zlewozmywaki z reguły nie mają w komplecie dodatkowego wyposażenia, najczęściej trzeba je dokupić (no może
z wyjątkiem syfonu). Większość firm

Kształty zlewozmywaków

Materiał na zlewozmywak
Wprawdzie do
wyboru są: stal,
kompozyt, ceramika i szkło
(chociaż nie do
końca w stu procentach, bo najczęściej stanowi ono tylko element wykończenia), to zwłaszcza
wśród kompozytów oraz ceramiki można znaleźć wiele różnych odmian. Dzieje się tak, ponieważ 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 ła-

Zlewozmywak i co dalej?

Infoprodukt
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ZMY WANIE
Gra w kolory
ni warto zwrócić uwagę m.in. na kolorowe baterie kuchenne, które mogą
skutecznie ożywić wnętrze. Tego typu modele znajdziemy w ofercie wielu producentów.

Fot. Blanco

nych. Różnorodne kolory pojawiają się
także w kuchennych wnętrzach. Czasem stają się w nich motywem wiodącym, czasem jedynie niewielkim akcentem. Myśląc o wyposażeniu kuch-

Fot. Ferro

zrozumieli to projektanci i producenci rozmaitych zlewozmywaków i baterii kuchen-

I
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warzyw, a także naczyń czy samego
zlewozmywaka,
są baterie z wyciąganą wylewką, bo pozwalają dotrzeć dosłownie
w każdy kąt. Na szczególną uwagę
zasługują również baterie uzdatniające wodę, które tą samą wylewką
mogą podawać wodę oczyszczoną
albo taką prosto z kranu. Nie można też nie wspomnieć o specjalnych
konstrukcjach podokiennych, dzięki
którym baterię można położyć, by
otworzyć okno albo zniżyć do odpowiedniego poziomu. Przydatne mogą być również baterie wyposażone
w wylewkę z diodami podświetlającymi strumień wody, w zależności od
jej temperatury.

Nowe udogodnienie
w kuchni
Fot. Franke

Po pierwsze powinno być trwałe, a po
drugie estetyczne. Od
pewnego czasu zaczęto zwracać uwagę
na stylistyczne i kolorystyczne dopasowanie baterii do zlewozmywaka czy kuchennego blatu. Poza
klasyczną srebrzystością (matową lub
połyskującą) chromu i jemu podobnych powłok, do wykończania baterii
stosowane są także specjalne farby.
Pojawiły się również baterie z kompozytów – często w tych samych odcieniach, co zlewozmywaki, a ostatnio bajecznie kolorowe, również z powłokami fotoluminescencyjnymi, które ładują się energią świetlną i sprawiają, że bateria świeci w ciemno-

ści nawet do 12 godzin. Taka armatura na pewno kuchnię ożywi, a można ją dopasować, np. do kolorystyki
drobnego AGD lub kuchennych do-

datków. Kwestia czy
bateria powinna być
w identycznym kolorze, co i zlewozmywak nie została rozstrzygnięta. To sprawa indywidualnego
spojrzenia na estetykę.
Fot. Blanco

Fot. KWC

Fot. KWC

W tym wypadku mamy na myśli przede
wszystkim o wygodę użytkowników.
Nowoczesne baterie kuchenne, zazwyczaj tzw. stojące (ścienne cieszą się
zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem kupujących) wyposażane są w wylewki obrotowe. Jest to dużym udogodnieniem, gdy
chcemy umieścić w zlewozmywaku, np.
wysoki garnek, bo wtedy bateria „nie
będzie przeszkadzała”. Niezwykle pomocne w opłukiwaniu owoców oraz

Wykończenie baterii

Fot. Franke

Konstrukcja wylewki

BLANCO SOLENTA-S Senso
z bezdotykową funkcją start-stop

Fot. Pyramis

Kolory odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Czy sobie to uświadamiamy czy nie, otaczające nas barwy wpływają na nastrój i emocje. Już dawno
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Zrobić więcej, w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy. Jest to możliwe
dzięki bezdotykowej technologii. BLANCO SOLENTA-S Senso zapewnia nowy poziom
przyjemności podczas wykonywania codziennych prac kuchennych. To kolejna ewolucja
technologii sensorycznej wykorzystywanej w kuchni, łącząca w sobie niezawodną funkcję
start-stop z nowoczesnym wzornictwem. Mogą się Państwo spodziewać oszczędności
czasu, mniejszego nakładu pracy i niższego zużycia wody. SOLENTA-S Senso oznacza
natychmiastową i bezproblemową kontrolę uruchamiania wypływu wody, na wyciągnięcie
ręki.
Infolinia: 0-801 BLANCO (25 26 26)
www.comitor.pl
Polub nas: www.facebook.com/comitor

