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Z KOZĄ ZA PAN BRAT 
Wraca moda na piece 
w stylu vintage

9 772080 887147

0 5
ISSN 2080-8879

POLSKIE 
WNĘTRZA
Dom w stylu 
country, kamienica 
jak w Paryżu, 
mieszkanie w 
modnej fuksji

PRZEWODNIK 
ZAKUPOWY
Stylowe kanapy, 
baterie kuchenne, 
meble do łazienki

Zobacz wnętrzarskie trendy

BARWY 
JESIENI
URZĄDŹ MIESZKANIE 
POD ZNAKIEM KOLORU
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NOWOCZESNA KUCHNIA

Smukła  linia

540 zł
Grupa Armatura/Brylant

jednouchwytowa, stojąca, obrotowa wylew-
ka, regulator ceramiczny, długość wylewki 
150 mm, osadzona na geometrycznej bryle

www.grupa-armatura.pl

399 zł
Pyramis/Adda

stojąca, jednouchytowa, ceramiczna głowica, 
zasięg baterii 231 mm, wysokość wylewki 226 
mm, wykończenie: chrom, czarny

www.pyramis.pl

1.394 zł
Vado/CUC-3001

obrotowa i wyciągana wylewka, głowica 
ceramiczna, długie wężyki podłączeniowe, 
wykończenie: chrom

www.vado.com.pl

O prostej, minalistycznej formie czy może o bardziej zaokrąglonym kształcie. Bez problemu znajdziemy baterie 
idealnie pasujące do nowoczesnej kuchni. Zobaczcie 13 propozycji łączących ciekawy design z funkcjonalnością.

ZEBRAŁA: EWA KOZIOŁ, FOT. SERWISY FIRM

529 zł
Teka/FO 915

mieszakowa, ruchoma 
wylewka obracalna o 360°, sys-
temem anti-scale zapobiega-
jący osadzaniu się kamienia w 
perlatorze, głowica z zaworem 
ceramicznym, wykończenie: 
chrom

www.teka.com

stojąca, jednouchytowa, ceramiczna głowica, 
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BATERIE PRYSZNICOWE

 Detal  ma znaczenie

2.145 zł
Vado/Velo

kolumna prysznico-
wa z termostatem, 

deszczownica 
o średnicy 25,4 

cm, jednofunkcyjna 
słuchawka pryszni-
cowa z systemem 

napowietrzania 
wody

www.vado.com.pl 

ok. 6.974 zł
Hansgrohe/ 
Raindance 
Select E 300

komplet prysz-
nicowy, w skład 
którego wchodzi 
duża głowica 
górna, główka 
prysznicowa oraz 
termostat

www.hansgrohe.pl

3.200 zł
Oras/Eterna

termostatyczna 
bateria wanno-
wo-natryskowa 
z szeroką desz-
czownią i nowa-
torską wylewką 
o prostokątnym 
kształcie – akry-
lowa, połysku-
jąca powłoka 
w kolorze białym 
lub ciemnego 
grafi tu

www.oras.com 

Urządzają c strefę prysznicową nie możemy zapomnieć o odpowiednim doborze baterii. Ten z pozoru nieznaczący 
detal ma zasadniczy wpływ nie tylko na wygląd naszej łazienki, ale i na jakość codziennych kąpieli.

ZEBRAŁA: URSZULA TATUR. FOT. SERWISY FIRM

1.563 zł
Tres/Loft

zestaw natryskowy z baterią podtynkową 
w kolorze chrom, dźwignia, regulacja 
strumienia, głowica natryskowa 22x22 
cm, uchwyt do słuchawki, słuchawka 
antical, wąż satin

www.tresgriferia.com

3.200 zł
Oras/Eterna

termostatyczna 
bateria wanno-
wo-natryskowa 
z szeroką desz-
czownią i nowa-
torską wylewką 
o prostokątnym 
kształcie – akry-
lowa, połysku-
jąca powłoka 
w kolorze białym 

ok. 11.075 zł
Axor/
Bouroullec

komplet prysznicowy 
z baterią termostatycz-
ną, ze zintegrowaną 
półką, kolor biały/chrom

www.hansgrohe.pl 
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BATERIE PRYSZNICOWE
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565 zł
Axel/Athena

bateria natryskowa z mosiądzu pokrytego 
chromem, głowica Sedal, uzyskany stru-
mień wody pozwala na efektywne zużycie 
wody

www.excellent.com.pl 

1.140 zł
Tiger/Items

ścienna, termostatyczna bateria natryskowa 
w wykończeniu chrom, opcja Eco pozwala 
na oszczędność wody, blokada antypopa-
rzeniowa

www.coram.pl

ok. 589 zł
Dante/Jaguar

termostatyczna bateria natryskowa, wypo-
sażona w pokrętło regulacji temperatury 
wody, specjalny przycisk „38°C”

www.deante.pl

800 zł
Oras/Optima

termostatyczna bateria natryskowa z wy-
godnymi uchwytami do regulacji tempe-
ratury i siły strumienia, funkcja EcoFlow 
ogranicza przepływ wody

www.oras.com 

ok. 1.458 zł
Kludi/Balance White

bateria natryskowa wyposażona w ogra-
nicznik wypływu gorącej wody, płaska 
powierzchnia może być praktyczną półką 
na kosmetyki

www.kludi.pl 

1.060 zł
Tres/Class

bateria termostatyczna natryskowa w kolo-
rze chrom, słuchawka antical, wąż satin

www.tresgiferia.com

ok. 309 zł
Deante/Konwalia

dwuuchwytowa bateria natryskowa, trady-
cyjna forma z dwoma pokrętłami została 
odświeżona nowoczesnym wzornictwem

www.deante.pl

ok. 1778 zł
Kludi/Ambienta

bateria natryskowa z ogranicznikiem wypły-
wu gorącej wody ukrywa elementy monta-
żowe w subtelnej, monolitycznej formie

www.kludi.pl 

975 zł
Vado/Celsius

bateria prysznicowa w kolorze chrom, 
wyposażona w termostat

www.vado.com.pl 

ok. 309 zł

565 zł
Axel/Athena ok. 589 zł

Dante/Jaguar

termostatyczna bateria natryskowa, wypo-
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