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z l e w o z m y w a k i  i  b a t e r i e

elementy

Od nich tak naprawd zaczyna si kuchnia. Cho kuchenkaOd nich tak naprawd  zaczyna si  kuchnia. Cho  kuchenka 

i piekarnik maj wielki udzia w przyrz dzaniu posi ków, wszelkiei piekarnik maj  wielki udzia  w przyrz dzaniu posi ków, wszelkie 

zabiegi kulinarne bez dost pu do bie cej wody nie s mo liwezabiegi kulinarne bez dost pu do bie cej wody nie s  mo liwe 

– wie o tym ka dy, komu cho na chwil zabrak o jej– wie o tym ka dy, komu cho  na chwil  zabrak o jej 

w kuchennym kranie.w kuchennym kranie.
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Zmywanie
dla ch tnych

Zlewozmywak nietrudno dzi  dobra  do wystroju kuchni. 

Nowoczesne tworzywa – efektowna stal, odporne kompozy-

ty, urokliwy kamie  i ceramika – u atwiaj  formowanie intere-

suj cych i praktycznych kszta tów. Niektóre z nich poddaj

si  barwieniu, dzi ki czemu do kuchni mo emy wprowadzi

modny i o ywczy kolor. Gama modeli, od pojedynczych, 

kawalerskich, po roz o yste zlewy 2,5-komorowe z bogatym 

zestawem akcesoriów, pozwala wybra  urz dzenie o opty-

malnej pojemno ci.

Podobnie jest z bateriami: finezji kszta tów i wyko cze

dorównuje komfort u ytkowania. Dlatego do wn trza w ka -

dym stylu znajdziemy atrakcyjny zestaw, a wykorzystuj c

zdobycze nowoczesnej techniki, wyposa ymy stanowisko 

„mokrej roboty” tak funkcjonalnie, e ch tni do zmywania 

b d  ustawia  si  w kolejkach.

1 Mix nietypowy. Ceramika – materia  szlachetny, w ród zlewów 

niecz sto spotykany – najbardziej kojarzy si  ze stylistyk  retro. 

Szwajcarski projektant Oliver Conrad wykorzysta  j  nietypowo, 

nadaj c zlewozmywakowi Passione nowoczesn  minimalistyczn

form . Dost pne te  inne odcienie z firmowej palety. Wyj tkowo

g adkie szkliwo ceramicplus zapobiega osiadaniu brudu i osadów 

wapiennych

2 Jak radar. Wylewka stalowej chromowanej baterii KWC Deco 

obraca si  w zakresie 160 stopni. Do tego jeden otwór i jeden 

uchwyt, czyli atwo  czyszczenia i obs ugi.

Przep yw wody – 9 l na minut

3 Pozornie delikatny. Granitowy zlewozmywak z serii Reflex 

projektu Marcina J drzaka uwodzi szlachetn  faktur  i ciep ym

kolorem. Jest jednak wyj tkowo odporny – na ciosy, zarysowanie, 

szok termiczny, wysok  temperatur  oraz brud. W kolekcji ró ne

kszta ty, dost pne w 9 odcieniach

4 K t najprostszy. Jednootworowa bateria Camarro to apologia 

na cze  geometrii. Wyko czenia: chrom, szczotkowany nikiel, 

stal szlachetna

5 Dociekliwa. Zgrabny korpus baterii Techno K wygl da tak, 

jakby jej g ówka zagl da a do wn trza zlewozmywaka. Potrafi te

wyci gn  szyj  – wylewka jest ruchoma. Wysoko

ca kowita – 328 mm

1

fot. Hansa

fot. Villeroy&Boch
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6 Kunsztowny okaz. Zlew ceramiczny Journey, 

pokryty misternym wzorem inspirowanym 

XVII-wieczn  w osk  majolik

7 Jak arena. Granitowy zlewozmywak Odeon 

dzi ki prostej „kanonicznej” formie jest 

niezwykle uniwersalny – odnajdzie si

zarówno w nowoczesnym, jak i w staro-

modnym wn trzu. rednica (razem 

z zewn trznym ko nierzem) 450 mm, 

rednica komory – 370 mm. Dost pny w 9 kolorach oraz w wersji z bocznym ociekaczem

8 Na cztery fajerki. W tradycyjnej aran acji im wi cej tym lepiej; bateria 

czterootworowa Tuscany to klasyk gatunku. Do wyboru pow oki: chrom, 

szczotkowany nikiel, antyczny mosi dz

9 Kuchnia z pomp . Jednouchwytowa stylizowana bateria Antique; wyko czenia:

polerowany chrom, polerowany mosi dz, szczotkowany nikiel i br z

10 Super-dyskrecja. Kombinacja komór podwieszanych Duo 70, wykonanych ze 

stali szlachetnej, idealnie dopasuje si  do blatu z kamienia, kompozytu mineralnego 

lub wodoodpornego drewna. Wymiary: 577 x 185 x 440 mm

11 Wspomnie  czar. Dzi  coraz rzadziej spotyka si cienne baterie kuchenne. 

Baterie dwuotworowe to w ród nich prawdziwie stylowa elita. Takie w a nie mo na

znale  w kolekcji Highlands; pi kny mosi ny odlew mo emy zamówi  w wielu 

wariantach wyko czenia

fot. Kohler

8

Retro
wdzi k i szyk

Funkcja podporz dkowana dyktatowi stylu. 

Czasem troch  mniej wygody, wi cej kr ce-

nia kurkami, ale za to jaki efekt wizualny! 

Wn trze retro to strefa mosi dzu, miedzi, 

naturalnego kamienia, malowanej i reliefo-

wanej ceramiki. Mile widziane kamienne 

„przetwory” w postaci kompozytów i konglo-

meratów, ale bez harców kolorystycznych. 

Stal dopuszczalna w formach przypominaj -

cych dawne zlewy kuchenne na wielkopa -

skich dworach.
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12   Powrót do przysz o ci. Futurystyczny kszta t wysokoci nieniowej baterii 

Roxy Chrom doda blasku nowoczesnej aran acji. Joystick do regulacji 

temperatury wody i si y strumienia jest niebanalny i wyj tkowo praktyczny. 

Wylewka ma du y zasi g – korpus mo na zamontowa  na brzegu 

zlewozmywaka lub na blacie roboczym

13   Pi kno i moc. Inspiracj  dla kszta tu chromowanej 

baterii Mesteno by a sylwetka dzikiego mustanga, 

subtelna i pe na si y. W standardzie blokada 

gor cej wody i d wignia z antypo lizgowym

systemem grip-shift

14   Spr ynuj ca. Chromowana bateria Bingo 

Star 200 dostosuje si  do naszych potrzeb dzi ki

obrotowej, wyginanej i wyci ganej wylewce. 

Dla kucharzy-hobbystów i profesjonalistów

15   Bez granic. Po czenie bez po czenia

– mo liwe jest, gdy zlewozmywak odlano z Corianu; 

materia  o doskona ych parametrach technicznych pozwala na tworzenie 

form zintegrowanych: niecki zlewu z blatem, coko em przy ciennym, a nawet 

szafk . Technika klejenia umo liwia czenie elementów bez widocznych 

spoin oraz napraw  uszkodze  mechanicznych bez ladu.

16   Prosty i oszcz dny. Dzi ki zlewozmywakowi Fiesta zyskamy miejsce na 

inne sprz ty. Jedna komora z ociekaczem, wymiary 620 x 480 mm 

– przy zmywarce wi cej nie trzeba

17   Karo na szaro. I nie tylko: do wyboru 

11 ywych kolorów. Zlewozmywak Cubo 80 

zbudowany jest z Algranitu – niezwykle 

odpornego konglomeratu 

o 70-procentowej zawarto ci ziaren 

kwarcu. Niestraszna mu nawet 

temperatura 280°C. 

Wymiary: 952 x 500 x 195 mm; 

minimalna szeroko  szafki przy zabudowie 

naro nej – 600 mm
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Design
wych odzony

Nowoczesno  nie jest nudna. W wiecie minimalizmu liczy si  w a nie

wyrafinowany detal. W bezpretensjonalnych pragmatycznych aran a-

cjach w stylu skandynawskim króluj  harmonijne kszta ty i doskona e

proporcje. Zlewozmywak ma nie razi , ale mo e tak e zdobi  – materia-

em, odcieniem, pomys em. Góruj ca nad nim bateria zwraca uwag ,

dlatego to na niej spoczywa dekoratorska misja.

Do kuchni nowoczesnych dobieramy baterie ascetycznie proste lub, 

przeciwnie, wyj tkowo oryginalne. Jest tylko jeden warunek: nowocze-

sno  jest tu synonimem funkcjonalno ci absolutnej. Znajdziemy wiele 

takich modeli, zarówno w ród baterii, jak i zlewozmywaków.
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18   Pe na gama. Obudow  baterii 

AM 20 z wyci gan  wylewk

wykonano z bardzo odpornego 

Algranitu. Dost pne kolory: bia y, 

dalmata (centkowany), wanilia, 

cappucino, piaskowy melan , rubin, 

szmaragd, granat, aluminium 

i czarny

19 - 20   Do wyboru, do koloru.

Algranitowe, geometryczne 

zlewozmywaki Cubo 30 i Cubo 60 

reprezentuj  ró ne formy u ytkowe.

Pierwszy, wielko ci

780 x 500 x 205 mm, dost pny jest 

w 10 kolorach, drugi, d u szy

(952 x 500 x 195 mm) – ma 

w palecie o jeden kolor wi cej

21   Przez szare okulary.

Dwukomorowy, wpuszczany w blat, 

granitowy zlew Salsa projektu 

Marcina J drzaka to odpowiednik 

popularnego modelu stalowego. 

Wymiary 810 x 470 mm
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U ród a
kolorów

Barwne zlewozmywaki rodz  si  w g owach

projektantów, odk d spopularyzowa y si

tworzywa kompozytowe – to one pozwalaj

wykorzysta  ca  palet . Taki zlew b dzie

wygl da  efektownie na tle blatu obitego 

blach  lub wykonanego z bia ego, szarego, 

be owego lub czarnego kamienia. B dzie

te wietnym komponentem kolorystycznym 

kuchni umeblowanej szafkami w ywym

kolorze. Do kompletu – bateria ze stali lub... 

w tym samym odcieniu.

fot. Alveus

18

19 21

fot. Deante

Kupno zlewu – prosta sprawa. A jednak specyfikacja techniczna zlewozmywaka 

mo e by  bardzo z o ona. W standardzie mo emy dosta  dopasowane nak adki

w postaci tacek ze stali, szk a lub tworzywa (fot. a) oraz desek (fot. b) – zyskujemy 

wtedy przed u enie blatu roboczego, a tego nigdy za wiele. Praktyczne s  te  kosze 

i sitka do p ukania warzyw oraz zintegrowane pojemniki na odpadki, które za 

pomoc  spustu mo na po czy  z koszem na mieci. Mo emy

te  wybra  zlew z m ynkiem do rozdrabniania cz stek organi-

cznych, ukrytym w odp ywie. Do tego ró ne rodzaje suszarek na 

ociekacz (fot. c) i dozowniki na p yn do 

mycia naczy (fot. d). Dozownik mo e by

sprzedawany w komplecie ze zlewem lub 

bateri ; w ród tych ostatnich wybór 

udogodnie  równie  jest bogaty. Producenci 

polecaj  baterie ruchome: k adzione (fot. e),

„ amane” lub o wyjmo wanym prostym spo-

sobem korpusie (fot. f) – b d  doskona e do 

zlewu umieszczonego pod oknem. Znajdziemy 

te  takie, które wiec  w asnym wiat em, jak 

mosi na bateria KWC Eve z pier cieniem

wietlnym LED (fot. g). Codziennym zjawiski-

em s  ju  obrotowe i wyci gane wylewki 

(fot. h, i), które u atwiaj  mycie du ych naczy ,

a tak e pozwalaj  sp uka  ociekacz i cianki

samego zlewozmywaka.

a

c
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fot. Alveus

fot. Alveus
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           Komfort
na zmywaku na zmywaku

fo
t.

 H
a
n

s
a

h

i

fo
t.

 A
lv

e
u

s

zlewy.indd 136zlewy.indd   136 2008-11-30 00:00:312008-11-30   00:00:31


