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d u e t  n i e z a s t ¹ p i o n y
i bbaterie

A n n a  Z a b o r s k azlewozmywaki

Kuchnia bez zlewu? To niemo¿liwe! Obojêtnie, czy gotujemy
w domu czy jadamy na mieœcie, kilka razy dziennie odkrêcamy
zamontowany nad zlewem kran z bie¿¹c¹ wod¹. Jak wybraæ
zestaw bezawaryjny, wygodny i w dodatku bêd¹cy ozdob¹
kuchni? Wybór, ze wzglêdu na bogactwo oferty, jest trudny
i warto siê nad nim powa¿nie zastanowiæ.

fot. Mebel Rust
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W pierwszej kolejnoœci warto przeana-
lizowaæ, jak intensywnie bêdziemy ze
zlewozmywaka korzystaæ i jak liczna
jest nasza rodzina.
Wa¿ne jest tak¿e czy mamy zmywarkê.
Je¿eli nie i nie planujemy takiego
zakupu, lepiej zdecydowaæ siê na zlew
du¿y, dwukomorowy. Od razu poczuje-
my, ¿e wiêcej miejsca zapewnia
odpowiedni komfort pracy. Ale, oczy-
wiœcie, nie bez znaczenia jest wiel-
koœci kuchni i powierzchnia, jak¹ mo-

¿emy wygospodarowaæ na strefê
„mokrej roboty”. 

Komora jest centralnym miejscem
ka¿dego zlewozmywaka. Tu sp³ywa
woda z baterii, ociekacza, tu tak¿e
myjemy naczynia, p³uczemy ¿ywnoœæ.
Zwykle mamy do czynienia ze zle-
wozmywakami jedno-, dwu-, pó³tora-

i dwuipó³komorowymi – zale¿y to od
iloœci przegród. Po³ówki oznaczaj¹
obecnoœæ jeszcze jednej, dodatkowej
p³ytkiej komory do odcedzania.
Tradycyjne zlewy kwadratowe lub
owalne przybieraj¹ ostatnio nieregu-
larne kszta³ty. Zmieniaj¹ siê tak¿e ich
kolory – „obowi¹zkowe” bia³e i meta-
lowe zyska³y wielu konkurentów. 
Wiêkszoœæ zlewozmywaków ma ocie-
kacze – miejsce do postawienia na-
czyñ do wyschniêcia, co u³atwia ich
rowkowana powierzchnia. 
Oczywiœcie, w zlewozmywaku nie
mo¿e siê obejœæ bez odp³ywu – otworu
(o œrednicy od 40 mm do 90 mm),
którym woda ucieka z komory do
kanalizacji i przelewu – specjalnego
otworu w œcianie zmywaka zabez-
pieczaj¹cego przed przelaniem siê
wody przy zamkniêtym odp³ywie. 
Niektóre modele maj¹ tak¿e otwór na
odpadki czyli bezpoœrednie po³¹czenie
gumow¹ rurk¹ z koszem na œmieci,
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● 1 Kilkukomorowy zlew prócz zasad-

niczej komory przeznaczonej na naczy-

nia, ma wydzielony pojemnik do mycia

owoców i warzyw (fot. Nolte)

● 2 Niewielki zlewozmywak wtopiony

w blat. Ma niekonwencjonalny kszta³t

(fot. Nolte)
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umieszczonym pod zlewozmywakiem.
Takie rozwi¹zanie zaoszczêdza nam
przede wszystkim czêstego pochylania
siê nad nisko umiejscowionym wiadrem.

G³ównym materia³em stosowanym do
produkcji nowoczesnych zlewów jest
stal nierdzewna, emaliowa lub kom-
pozyty emaliowo-¿ywiczne. Zdarzaj¹
siê takie egzemplarze z tworzyw sztucz-
nych czy ceramiki. 
Zlewy emaliowe – bardzo popularne
kiedyœ, teraz ju¿ raczej wychodz¹
z mody. Ich podstawow¹ zalet¹ jest
niska cena. £atwo utrzymaæ je w czys-
toœci lecz s¹ ma³o odporne. Po
pewnym czasie matowiej¹ i œcieraj¹
siê, w dodatku maj¹ tendencjê do

zarysowañ oraz, przy mocniejszych
uderzeniach, do odpryskiwania. 
Instalacje chromoniklowe maj¹ wiele
zalet i praktycznie jedn¹ wadê. S¹
odporne na œcieranie, uderzenia,
wysokie temperatury, opieraj¹ siê te¿
dzia³aniu wszelkiego rodzaju œrodków
chemicznych. Po stronie minusów trze-
ba jednak zapisaæ fakt, ¿e z racji pow-
stawania zacieków wodnych, wyma-
gaj¹ stosunkowo czêstego czysz-
czenia. Dostêpne s¹ w wersjach ma-
towych, po³yskliwych i dekoracyjnie
chropowatych. 
Kompozyty, uzyskane z po³¹czenia
granitu, kwarcu lub krzemu z ¿ywicami
syntetycznymi, charakteryzuj¹ siê du-
¿¹ odpornoœci¹ na wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne i chemicz-
ne. Zlewozmywaki z tego tworzywa
dostêpne s¹ w szerokiej gamie barw,
kszta³tów i faktur. 

Z kolei zlewozmywaki
ceramiczne, z gliny wy-
palanej w temperaturze
ponad 1300 stopni s¹
mocniejsze od stali czyli
bardzo odporne, ³atwe
do utrzymania w czys-
toœci. Bardzo gustowne
choæ, niestety, drogie.
I na koniec naszego
mini przegl¹du produ-
kty z tworzyw sztucz-
nych – wszystkie charakteryzuj¹
siê stosunkowo du¿¹ odpornoœci¹ na
zarysowania i uderzenia, s¹ jednak
stosunkowo wra¿liwe na wysokie tem-
peratury. 

Sposobów monta¿u zle-
wozmywaków jest wiele –
mo¿na je  nak³adaæ na szaf-
kê, wpuszczaæ w blat, pod-
wieszaæ lub po prostu ³¹-
czyæ z blatem. Ma to zna-
czenie nie tylko estetyczne.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e jakoœæ
wykonania bezpoœrednio
wp³ywa na ³atwoœæ zacho-
wania czystoœci (problem
nie dopasowanych krawê-
dzi) i wrêcz nierzadko trwa-

³oœæ s¹siaduj¹cych
ze zlewem szafek i blatu (ryzyko dosta-
nia siê wody w ma³o trwa³e czêœci blatu
powoduj¹ce pêcznienie materia³u). 
Nak³adane na szafkê wykonane s¹
przede wszystkim ze stali emaliowej lub
nierdzewnej. Ich wielkoœæ odpowiada
wymiarowi szafki. W uproszczeniu
mo¿na powiedzieæ, ¿e tworzy siê wtedy
coœ w rodzaju alternatywnego blatu.
Miejsce styku zlewu i szafki trzeba
dobrze zabezpieczyæ np. silikonem. 
Zlewozmywaki wpuszczane w blat to
najczêœciej wykorzystywany wariant
monta¿u. Charakteryzuj¹ siê du¿¹ este-
tycznoœci¹ i ³atwoœci¹ w utrzymaniu
czystoœci. W blacie nale¿y wyci¹æ
otwór, w który wpuszcza siê zlew.
Mo¿na to zrobiæ na dwa sposoby.
W pierwszym krawêdzie zlewozmywaka
i blatu bêd¹ na tym samym poziomie,
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co u³atwia zabezpieczenie go przed
niszczycielskim dzia³aniem wody.
W drugim krawêdŸ blatu stanowi swego
rodzaju oparcie dla zlewozmywaka.
Zlewozmywaki podwieszane moco-
wane s¹ do blatu za pomoc¹ specjal-
nych uchwytów. Przy wyborze tego
rozwi¹zania musimy postaraæ siê o blat
z materia³u odpornego na dzia³anie
wody (naturalny kamieñ, szk³o, cerami-
ka), a tak¿e pamiêtaæ o uszczelnieniu
w miejscu ³¹czenia. 
Zlewozmywak po³¹czony z blatem to luk-
sus dostêpny wy³¹cznie na zamówienie.
Dowolny model jest po prostu wgrze-
wany w blat z tego samego materia³u.
Bardzo dobry do stylizowanych kuchni.
I, rzecz jasna, odpowiednio drogi.

Oprócz standardowych rzeczy, wy-
mienionych powy¿ej, do naszego zle-
wozmywaka mo¿emy dokupiæ szereg
akcesoriów u³atwiaj¹cych pracê. Po
pierwsze, jeœli nasza kuchnia jest ma³a
i chcemy zaoszczêdziæ odrobinê miejs-
ca, to dobrym pomys³em by³yby spe-
cjalne deski do krojenia nak³adane na
komorê. Mo¿na dziêki temu uzyskaæ
nadprogramow¹ powierzchniê robocz¹
blatu. Zrobione s¹ g³ównie z drewna,
kompozytów lub tworzyw sztucznych.
Podobnie dzia³aj¹ dodatkowe ocieka-
cze. Niektóre firmy oferuj¹ nawet spe-
cjalne, nak³adane tarki do jarzyn lub
koszyki do ich osuszania. Jeœli mamy
tak¹ mo¿liwoœæ (nasz zlewozmywak jest
do tego przystosowany) to ciekawym
pomys³em by³oby zainstalowanie dozo-
wników p³ynów do mycia. Innym
ciekawym i godnym zastosowania ulep-
szeniem jest m³ynek rozdrabniaj¹cy
odpady, po³¹czony z rur¹ odp³ywow¹.
Zasilany pr¹dem jednofazowym 220 V
rozdrabnia wiêkszoœæ organicznych
nieczystoœci. Trzeba jednak uwa¿aæ, by
nic twardego przypadkiem go nie
uszkodzi³o (szk³o itp.).

Nie ma zlewu bez baterii! W³aœciwy
wybór nie nale¿y do najprostszych.

Zacznijmy od monta¿u. Mamy tu dwie
mo¿liwoœci. Albo wybierzemy bateriê
œcienn¹, bezpoœrednio po³¹czon¹ z bie-
gn¹cymi pod tynkiem rurami z ciep³¹
i zimn¹ wod¹, albo sztorcow¹, prowa-
dzon¹  od do³u i wychodz¹c¹ bezpo-
œrednio w zlewozmywaku.

Dostêpne s¹ trzy rodzaje tego typu ba-
terii: jedno-, dwu- i trzyotworowa. Pier-
wszy rodzaj to baterie posiadaj¹ce je-
den korpus, na który sk³adaj¹ siê ele-
menty steruj¹ce przep³ywem wody oraz
wylewkê. Drugi typ ma oddzielony
trzpieñ od wylewki, natomiast trzeci
sk³ada siê z wylewki, oraz dwóch
kurków, oddzielnie do ciep³ej i zimnej
wody.
Zdecydowanie najlepszym wyborem
wydaje siê bateria jednootworowa –
przemawia za ni¹ i ³atwoœæ utrzymania
w czystoœci i mi³y dla oka wygl¹d.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na kszta³t
wylewki. Pochylona (ruchoma) zapew-
nia nam du¿¹ swobodê w dzia³aniu
i zmniejsza rozprysk wody podczas
u¿ycia.
Innym kryterium jest iloœæ uchwytów.
Mamy jednouchwytowe, gdzie wodê

ciep³¹ i zimn¹ mieszamy ze sob¹ za
pomoc¹ jednego prostego ruchu
dŸwigni. Iloœæ p³yn¹cej wody reguluje-
my ruchami pionowymi, temperaturê
natomiast poziomymi. Ten typ baterii
wydaje siê byæ najbardziej oszczêdny
i estetyczny z dostêpnych na rynku. 

Baterie dwuuchwytowe, choæ mniej
praktyczne, s¹ tak¿e czêsto wybierane,
szczególnie do kuchni urz¹dzonych
w stylu retro lub przeciwnie –  w duchu
bardzo nowoczesnego minimalizmu
geometrycznego.
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DODATKI

NA CIEP£¥ I ZIMN¥
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● 3 Ma³a i du¿a - te dwie nowoczesne

komory, zamontowane w marmurowym

blacie bêd¹ na pewno ozdob¹

nowoczesnej kuchni (fot. Foster)

● 4 Dwukomorowy zlewozmywak

uzupe³niony rusztem i desk¹ do kroje-

nia (fot. Foster)

● 5 Zlewozmywak nak³adany na szafki.

Zwraca uwagê zamontowana przy nim

nowoczesna bateria (fot. Nolte)

● 6 Super modna bateria z wysok¹

wlewk¹. Jej koñcówkê mo¿na zdej-

mowaæ i operowaæ ni¹ jak prysznicem

(fot. Mebel Rust)
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