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WSZYSTKIE KOLORY TĘCZY
Najmodniejsze barwy sezonu

URZĄDZAMY JADALNIĘ
56 pomysłów na stoły i krzesła

OD LONDYNU
PO SZTOKHOLM
Wybierz się z nami 
w stylową podróż!

WIOSNA W PARYŻU,
A MOŻE W KOLONII?
Najświeższe trendy
z wnętrzarskich targów

MIESZKAJ
DOBRZE
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www.dobrzemieszkaj.pl

KUCHNIA OD KUCHNI
ABC FUNKCJONALNEGO WNĘTRZA

Na dobry apetyt



akademia

38 DM

ABC KUCHNI FUNKCJONALNEJ

www.dobrzemieszkaj.pl

WYBIERAMY BATERIĘ
Funkcjonalność kuchni nie zależy tylko od jej układu, ale również od wyposażenia, które jest w niej niezbędne. Skupiając uwagę na
strefie zmywania i mycia, należy rozważyć, jakie mamy potrzeby i jaki jest układ naszej kuchni, aby móc wybrać odpowiednie dla
nas baterie. Jedną z możliwości jest bateria sztorcowa z wysoką ruchomą wylewką. Bateria taka doskonale sprawdzi się w kuchni,
gdzie część roboczą stanowi wyspa i tam jest usytuowany zlewozmywak. Długa ruchoma wylewka sprawdza się przy
ukierunkowanym strumieniu wody, np. przy myciu warzyw czy owoców nie powoduje rozchlapywania wody wokół zlewozmywaka.
Drugą baterią godną polecenia jest model z wyciąganą wylewką na długim elastycznym wężu. Jej zaletą jest mała wielkość i duża
funkcjonalność. Przy małej powierzchni kuchennej, a tym samym małej przestrzeni przeznaczonej do zmywania, taka bateria daje
nam wiele możliwości jej zastosowania, np. napełnienie dużego wazonu bez konieczności przelewania wody innym naczyniem.
Dodatkowo można tę baterię zamontować przed oknem, gdyż rozmiar baterii nie ograniczy jego otwierania. Kolejnym rodzajem jest
bateria ścienna, model od lat stosowany w naszych kuchniach. Nowy wygląd tych baterii dostrzegli projektanci, którzy chętnie
umieszczają ją w wielu nowoczesnych projektach. Długość wylewki pozwala bezproblemowo korzystać z dwukomorowych
zlewozmywaków. Wybór baterii powinien nastąpić już w pierwszej fazie przygotowywania projektów aranżacyjnych. Pozwoli to na
dokładne sprecyzowanie potrzeb, a zarazem określenie funkcji naszej baterii.

EWA SADOWSKA, VADO

STREFA ZMYWANIA
To tzw. strefa mokra. W jej centrum powinna się
znaleźć szafka zlewozmywakowa ze zlewem
i zmywarka do naczyń. W szafce zlewozmywako-
wej jest miejsce na składowanie i segregację odpa-
dów, detergenty oraz inne środki i przybory do
utrzymywania czystości. Należy też pamiętać
o miejscu na odkładanie i osuszenie naczyń.

Bateria zlewozmy-
wakowa marki Vado
model CUC -3001 -C/P
z wyciąganą wylewką.
1.136 zł, Vado,
www.vado.com.pl 

Zlewozmywak Blancostatura 6 -IF/W70
Crystal to czyste i stylowe wzornictwo, połą-
czenie białego lub czarnego szkła listwy pod
baterię i pokrętło korka automatycznego ze
stalą szlachetną komór zlewozmywaka.
6.049 zł, Blanco/Comitor, www.comitor.pl 

Elegancka bateria kuchenna
z ruchomą wylewką Maxxis
Spray doskonale komponuje się ze
stalowym zlewozmywakiem do
podbudowy Planario. Ok. 1.007 zł
(bateria), ok. 2.167 zł (zlewozmy-
wak) Franke, www.franke.pl 

Relingowa ociekarka
do naczyń Nomet 
R -014. 65 zł, Nomet,
www.nomet.pl 

Bateria zlewozmywa-
kowa stojąca Cassino
VerdeLine wyposa-
żona m.in. w regulator ce-
ramiczny FerroClick z syste-
mem kontroli ciepłej wody
i perlator FerroAirMix 24x1.
Ok. 491 zł, Ferro,
www.ferro.pl
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