
Wybieraj¹c bateriê, musimy zwró-
ciæ uwagê nie tylko na jej kszta³t,

funkcjê czy cenê, choæ jest to oczywiœcie
istotne, ale przede wszystkim na jej ro-
dzaj. Pamiêtajmy, ¿e armaturê musimy
dopasowaæ do instalacji wodoci¹gowej
w kuchni b¹dŸ ³azience, a do wyboru
mamy baterie naœcienne lub stoj¹ce
(sztorcowe). Jeœli mamy ju¿ instalacjê,
a nie chcemy wykonywaæ dodatkowych
robót remontowych, bateriê zamienia-
my na now¹, ale takiego samego rodza-
ju. Jeœli natomiast jesteœmy dopiero
w trakcie budowania domu, albo decy-
dujemy siê na przeróbki instalacji, mo-
¿emy wybraæ dowoln¹ bateriê i odpo-
wiednio doprowadziæ do niej instalacjê
wodoci¹gow¹.

Jaka bateria – naœcienna
czy sztorcowa? 
Baterie montowane s¹ na zakoñcze-

niach rur wodoci¹gowych. Jeœli rury wy-
prowadzone s¹ ponad urz¹dzenia sanitar-

ne, nale¿y kupiæ baterie naœcienne. Mon-
tuje siê je bezpoœrednio na koñcach rur.
Gdy zakoñczenia przewodów znajduj¹ siê
pod urz¹dzeniami sanitarnymi, zwykle
wybiera siê baterie stoj¹ce. Umieszcza siê
je bezpoœrednio na umywalce, wannie czy
bidecie, w otworach przeznaczonych do
tego celu. Wyloty rur po³¹czone s¹ z bate-
ri¹ za pomoc¹ elastycznego wê¿yka lub
chromowanej rurki, która daje siê ³atwo
wyginaæ. 

Baterie naœcienne � s¹ zwykle wy-
bierane, gdy trzeba dostosowaæ siê do ist-
niej¹cego uk³adu rur wodoci¹gowych. Aby
mo¿na by³o wygodnie korzystaæ z baterii,
powinna znajdowaæ siê ona na odpowied-
niej wysokoœci nad górn¹ krawêdzi¹ urz¹-
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KRANY doWODY

Ró¿norodnoœæ do-
stêpnych na naszym ryn-
ku baterii pozwala ideal-

nie dobraæ je do stylu
wnêtrza i potrzeb u¿yt-

kowników. Szczególnie,
¿e producenci oferuj¹

ca³e serie baterii utrzy-
mane w jednorodnej

stylistyce. 

MMaattyyllddaa GGrrzzyywwaacczz

fot. Kludi

Montuj¹c bateriê do instalacji, nale¿y
pamiêtaæ, ¿e ciep³a woda powinna byæ
doprowadzana z lewej strony, a zimna –
z prawej. Niestety, pomy³ki (pod³¹czenie
przewodów odwrotnie) zdarzaj¹ siê nawet
hydraulikom.
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dzenia: 10-18 cm nad wann¹, 25-35 cm nad
umywalk¹ czy zlewozmywakiem.

Bateriê naœcienn¹ ³¹czy siê z rurami
za pomoc¹ nakrêtek i uszczelek pierœcie-
niowych. Bardzo wa¿ne jest, aby rozstaw
wylotów rur wody ciep³ej oraz zimnej wy-
nosi³ oko³o 15 cm. Jeœli bateria ma inny
rozstaw wylotów ni¿ rury, mo¿na – miê-
dzy rurami a bateri¹ – zamontowaæ spe-
cjalny ³¹cznik. Regulacje mo¿liwa jest
jednak tylko w granicach do 2 cm. Jeœli
rozstaw bêdzie wiêkszy, baterii nie da siê
zamontowaæ.

Baterie naœcienne zawsze s¹ wyposa-
¿one w rozetki w tym samym kolorze, ma-
skuj¹ce po³¹czenia z rurami. 

Baterie sztorcowe � mog¹ byæ przy-
³¹czone do rur z ciep³¹ i zimn¹ wod¹, nie-
zale¿nie od odleg³oœci miêdzy nimi. Mon-
tuje siê je w specjalnych otworach, wyko-
nanych najczêœciej fabrycznie w urz¹dze-

niu lub w blacie kuchennym, czy ³azien-
kowym. W umywalce mog¹ to byæ jeden,
dwa lub trzy otwory, a w wannie – nawet
cztery. Dlatego lepiej jest najpierw zdecy-
dowaæ siê na rodzaj baterii, a potem doku-
piæ urz¹dzenie sanitarne. Unikniemy w ten
sposób w³asnorêcznego wybijania czy wier-
cenia otworu. Jeœli umywalka, wanna, czy
zlewozmywak s¹ przeznaczone do zamon-
towania baterii sztorcowej, maj¹ specjalnie
zaprojektowan¹ do tego celu szersz¹ pó³kê.

Pielêgnacja baterii sztorcowej jest
bardziej pracoch³onna ni¿ naœciennej.
Zwykle takie baterie s¹ bardziej pochla-
pane. Jeœli po ka¿dym u¿yciu nie bêdzie-
my wycieraæ ich do sucha, bardzo szybko
zgromadzi siê na nich kamieñ. Z drugiej
strony baterie sztorcowe umo¿liwiaj¹ wy-
godniejsz¹ aran¿acjê przestrzeni za nimi,
³atwiej je zamontowaæ i u¿ytkowaæ. 

Sztorcowa – tak, ale ilu
otworowa?
Na naszym rynku dostêpne s¹ baterie

sztorcowe jednootworowe (mocowane
w jednym otworze), dwuotworowe (mo-
cowane w dwóch otworach) i trzyotworo-
we – oddzielnie montuje siê wylewkê
i oddzielnie pokrêt³a do ciep³ej oraz zim-
nej wody (patrz fot. tyt.). Niektórzy pro-
ducenci ekskluzywnych serii proponuj¹
czterootworowe baterie wannowe – z od-
dzieln¹ wylewk¹, r¹czk¹ prysznicow¹
i dwoma pokrêt³ami do wody. W takim
rozwi¹zaniu w¹¿ natrysku chowa siê pod
wann¹ i nie moczy siê ci¹gle w wodzie �.

Baterie sztorcowe mocuje siê za po-
moc¹ specjalnych œrub z podk³adkami.
Baterie takie zwykle wyposa¿ane s¹ w tzw.
przejœciówkê, pozwalaj¹c¹ na dostosowa-
nie do gruboœci blatu, w którym zostan¹
zamontowane. Z instalacj¹ baterie po³¹-
czone s¹ za pomoc¹ rurek miedzianych
lub giêtkich wê¿yków.

Z jednym czy dwoma
uchwytami?
Najwa¿niejszymi elementami w bate-

riach s¹ g³owice otwieraj¹ce i zamykaj¹ce
przep³yw wody. W zale¿noœci od materia-
³u oraz jakoœci wykonania, zapewniaj¹

szczelnoœæ i komfort u¿ytkowania danego
egzemplarza. Zarówno baterie naœcienne,
jak i stoj¹ce, mog¹ byæ jedno- lub dwu-
uchwytowe. Mog¹ mieæ wylewki sta³e lub
ruchome, ró¿nego kszta³tu i ró¿nej d³ugo-
œci. Na zakoñczeniu wylewki zwykle maj¹
sitko (tak zwany perlator), którego zada-
niem jest napowietrzanie strumienia wy-
p³ywaj¹cej wody. W ten sposób zwiêksza
siê jego intensywnoœæ, a to powoduje
zmniejszenie zu¿ycia wody. Osady z wody
czêsto zatrzymuj¹ siê na sitku, powoduj¹c
zatykanie otworków. Dlatego te¿ koñców-
kê wylewki nale¿y co pewien czas odkrê-
ciæ i wyczyœciæ.

Baterie dwuuchwytowe maj¹ dwa
pokrêt³a: jedno do ciep³ej, drugie do zim-
nej wody, czyli oddzieln¹ regulacjê wy-
p³ywu. Oba strumienie kierowane s¹ do
wylewki, w której nastêpuje ich przemie-
szanie i ustalanie temperatury wody. Za-
nim strumieñ osi¹gnie po¿¹dan¹ przez
nas temperaturê, czêsto mija d³u¿sza
chwila. Nie jest to wygodne rozwi¹zanie.
Stosowanie baterii dwuuchwytowych po-
woduje wiêksze zu¿ycie wody, a wiêc
i nieznaczny wzrost wydatków na ciep³¹
wodê oraz energiê elektryczn¹ czy gaz,
potrzebn¹ na jej ogrzanie.

Po³¹czenia miêdzy elementami bate-
rii dwuuchwytowych mog¹ byæ zabezpie-
czone uszczelkami gumowymi lub znacz-
nie trwalszymi uszczelkami z kauczuku
silikonowego. Z up³ywem czasu uszczelki
starzej¹ siê i rozszczelniaj¹, a na po³¹cze-
niach baterii pojawiaj¹ siê wykwity ka-
mienia. Oznacza to koniecznoœæ jak naj-
szybszej ich wymiany.
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Baterie jednootworowe mo¿na naj³at-
wiej utrzymaæ w czystoœci, a dodatkow¹ ich
zalet¹ jest to, ¿e zajmuj¹ ma³o miejsca.
Œwietnie nadaj¹ siê do ma³ych umywalek
i zlewozmywaków.

Baterie jednouchwytowe s¹ ³atwiejsze
i wygodniejsze do obs³ugi ni¿ dwu-
uchywtowe, a dodatkowo pozwalaj¹ na
oszczêdzanie wody – szybciej mo¿na na
nich ustawiæ natê¿enie i temperaturê wy-
p³ywaj¹cego strumienia.

� Bateria naœcienna z dwoma uchwytami
utrzymana w nowoczesnej stylistyce
(fot. Dorn Bracht)

� Przy umywalkach najczêœciej montuje siê
baterie sztorcowe jednootworowe
(fot. Krakowska Fabryka Armatur SA)

� W ekskluzywnych seriach producenci
oferuj¹ baterie czterootworowe do wanny
(fot. Hansgrohe)



£atwiejsze i wygodniejsze w u¿ytkowa-
niu s¹ baterie jednouchwytowe, zwane te¿
mieszakowymi. Pokrêcaj¹c uchwytem
mo¿na regulowaæ jednoczeœnie wielkoœæ
strumienia wody i jego temperaturê. Prze-
suniêcie uchwytu w lewo spowoduje wy-
p³yw wody cieplejszej, w prawo – ch³od-
niejszej. A im bardziej odchylimy uchwyt
do góry, tym wiêkszy strumieñ wody uzy-
skamy. Stosowanie takiej baterii pozwala
na znaczne oszczêdnoœci w zu¿yciu wody.

Baterie do ³azienki 
Wygl¹d baterii, niezale¿nie od jej ro-

dzaju, zale¿y przede wszystkim od urz¹-
dzenia sanitarnego, przy którym bêdzie
zamontowana. Zupe³nie inaczej wygl¹da
bateria jednouchwytowa sztorcowa do
umywalki, a inaczej do zlewozmywaka.
Wa¿ne jest bowiem odpowiednie dobra-
nie zarówno d³ugoœci wylewki, jak i jej za-
siêgu. Mo¿e te¿ mieæ dodatkowe elemen-
ty wyposa¿enia, np. automatyczny korek. 

Do umywalki. Czêsto ten sam model
baterii ma wylewkê w dwóch wymiarach:
o mniejszym i wiêkszym zasiêgu. Dziêki te-
mu mo¿na idealnie dopasowaæ bateriê do
umywalki. Bateria umywalkowa mo¿e mieæ
wyci¹gan¹ wylewkê lub dodatkow¹ r¹czkê
natryskow¹, wieszan¹ obok umywalki. Jest
to bardzo wygodne rozwi¹zanie, zw³aszcza
gdy umywalka znajduje siê blisko muszli
ustêpowej. R¹czka natryskowa u³atwia my-
cie g³owy oraz umo¿liwia na przyk³ad my-
cie brudnych przedmiotów nad muszl¹.

Wiêkszoœæ modeli baterii sztorco-
wych zintegrowana jest z zaworem spus-
towym w umywalce, tak zwanym automa-
tycznym korkiem. Korek zamyka siê lub
otwiera za pomoc¹ dŸwigienki, umiesz-
czonej w tylnej czêœci baterii �.

Do bidetu. Baterie te z wygl¹du po-
dobne s¹ do umywalkowych. Odró¿niæ je

mo¿na po zakoñczeniu wylewki – perla-
tor umieszczony jest na przegubie, jest
wiêc ruchomy, a dziêki temu mo¿na do-
wolnie kierowaæ strumieñ wody �.

Do wanny. Baterie te oprócz wylewki
maj¹ prze³¹cznik wanna – prysznic �.
Umo¿liwiaj¹ one nape³nienie wanny wod¹,
albo wziêcie natrysku po prze³¹czeniu stru-
mienia wody. W oferowanych obecnie ba-
teriach najczêœciej stosuje siê prze³¹czniki
ciœnieniowe. Dopiero odpowiednio inten-
sywny strumieñ wody (ok. 0,1 MPa) powo-
duje prze³¹czenie go na s³uchawkê natry-
skow¹. Po zamkniêciu dop³ywu wody,
prze³¹cznik wraca do pozycji neutralnej.
Po ponownym uruchomieniu woda pop³y-
nie z wylewki, a nie z r¹czki prysznica. Nie
ma wiêc obawy zalania ³azienki, jak to czê-
sto zdarza³o siê w dawnych bateriach wan-

nowo-natryskowych, gdy akurat r¹czka
prysznica le¿a³a w wannie sitkiem do góry,
a pokrêt³o nie zosta³o przekrêcone na pozy-
cjê neutraln¹.

Producenci oferuj¹ równie¿ baterie
z obrotow¹ wylewk¹ d³ugoœci 20-30 cm. 

Innym rozwi¹zaniem jest bateria
podtynkowa. Przy uchwycie steruj¹cym
przep³ywem wody znajduje siê przycisk
ciœnieniowy, oddzielnie zamontowany
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Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl

Dobrze jest wybieraæ do ³azienki bate-
rie z jednej linii wzorniczej. Dziêki temu
unikniemy wra¿enia ba³aganu we wnêtrzu.
Wszystkie baterie – umywalkowa, wanno-
wa, natryskowa czy bidetowa bêd¹ mia³y
uchwyty i kszta³ty wylewek w okreœlonym
stylu.

� Automatyczny korek do³¹czony do baterii
umywalkowej, umo¿liwia wypuszczenie brud-
nej wody bez koniecznoœci zanurzania w niej
r¹k. DŸwigienka do zamykania i otwierania
korka zwykle znajduje siê za bateri¹
(fot. Cersanit)

� Bateria wannowa ma prze³¹cznik wanna-
prysznic. R¹czkê prysznicow¹ do baterii wan-
nowo-prysznicowej mo¿na umieœciæ w specjal-
nym uchwycie przymocowanym do œciany
(fot. Oras)

Wylewka baterii wannowo-natrysko-
wej mo¿e mieæ d³ugoœæ 13-17 cm. Jej wy-
bór zale¿y od miejsca zamontowania – na
wannie, pó³ce czy na œcianie. Wa¿ne jest,
aby woda wp³ywa³a bezpoœrednio do
wnêtrza wanny, a nie po jej œciance, po-
woduj¹c powstawanie zacieków. 

W baterii jednouchwytowej bardzo
istotny jest element mieszaj¹cy, który
musi byæ szczelny, trwa³y i odporny na
zniszczenie. Najczêœciej jest to g³owica
ceramiczna. Producenci udzielaj¹ na ni¹
gwarancji od 3 do 5 lat. Najwa¿niejszym
elementem g³owicy ceramicznej s¹ dwie
p³ytki ceramiczne o idealnej g³adkoœci,
z³o¿one „na styk”. Podczas regulacji
uchwytem baterii powodujemy œlizgaj¹cy
ruch p³ytek wzglêdem siebie i otwory
w tych p³ytkach pokrywaj¹ siê w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu.

� Baterie bidetowe maj¹ na koñcu wylewki
ruchomy perlator
(fot. Krakowska Fabryka Armatur SA)

� Bateria podtynkowa ma oddzielnie zamon-
towan¹ na œcianie wylewkê, armaturê prze³¹-
czeniow¹ i prysznic (fot. Hansgrohe)
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jest natrysk i oddzielnie wylewka �. Wy-
j¹tkowo efektown¹ propozycj¹ jest po³¹-
czenie baterii wannowej z panelem i auto-
matycznym korkiem. Tak¹ bateriê mon-
tuje siê w górnej czêœci boku wanny �.

R¹czka natrysku po³¹czona jest z bate-
ri¹ elastycznym wê¿em. Mo¿e byæ odk³ada-
na na wide³ki znajduj¹ce siê na baterii 	
albo na uchwyt na wannie, lub pionowy
prêt, mocowany do œciany nad wann¹,
umo¿liwiaj¹cy regulowanie wysokoœci po-
zycji r¹czki natryskowej. W ekskluzyw-
nych seriach r¹czka ta mo¿e byæ wk³adana
w specjalnie przygotowany otwór.

R¹czki natryskowe mog¹ byæ jedno-
lub wielostrumieniowe. Mo¿na na nich
ustawiæ kilka rodzajów strumienia wody
– od w¹skiego i mocno masuj¹cego, do
kroplistego i delikatnego deszczyku. Po-
nadto, w niektórych s³uchawkach obrót
sitka mo¿e spowodowaæ zmianê natê¿enia
strumienia wyp³ywaj¹cej wody. 

Do natrysku. Baterie te charaktery-
zuje brak wylewki – s¹ one wyposa¿one
jedynie w koñcówkê wê¿a. Mog¹ byæ
montowana na œcianie, zwykle na wyso-
koœci 1,2 m 
. 

System masuj¹co-natryskowy mo¿na
rozprowadziæ równie¿ podtynkowo –
wtedy na œcianach wnêki z natryskiem
znajduj¹ siê tylko wyloty dysz, g³ówka na-
trysku i r¹czka mieszakowa.  Jeœli z kabi-
ny korzystaj¹ osoby bardzo ró¿ni¹ce siê
wzrostem, trzeba zamontowaæ dodatkow¹
r¹czkê natryskow¹.

Baterie natryskowe mog¹ byæ powle-
czone w ca³oœci tworzywem sztucznym,
by przypadkowy kontakt z rozgrzan¹ ba-
teri¹ nie spowodowa³ poparzenia. 

Coraz wiêcej u¿ytkowników kabin na-
tryskowych decyduje siê na panele prysz-

nicowe, w których ca³y system zintegrowa-
ny jest z dyszami do hydromasa¿u �. Woda
mo¿e wyp³ywaæ ze s³uchawki prysznicowej,
z g³ówki natrysku lub z dysz masuj¹cych –
w zale¿noœci od u¿ycia odpowiedniego
przycisku. Do³¹czenie termoregulatora po-
woduje zwiêkszenie komfortu u¿ytkowania
natrysku. £atwe do czyszczenia wk³adki fil-
truj¹ce umieszczone na dop³ywie wody do
prysznica zdecydowanie poprawiaj¹ ¿ywot-
noœæ baterii termostatycznej.

Oszczêdne baterie
Czy baterie mog¹ oszczêdzaæ wodê

i energiê? Oczywiœcie. W ³azience najwiê-
cej wody mo¿na zaoszczêdziæ pozbywaj¹c
siê niesprawnych, ciekn¹cych baterii.
W ich miejsce nale¿y zamontowaæ mode-
le najnowszej generacji pozwalaj¹ce na
³atwe oszczêdzanie wody.

Powszechnie ju¿ stosowane wylewki
z perlatorem (kombinacja sitek i siatek)

pozwalaj¹ uzyskaæ strumieñ wody zmie-
szany z powietrzem. Wzbogacona b¹bel-
kami woda zwiêksza swoj¹ objêtoœæ, a tym
samym si³ê strumienia. Wydaje siê, jakby
p³ynê³o jej wiêcej. 

W nowoczesnych bateriach miesza-
czowych stosuje siê ograniczniki oporowe
wyp³ywu wody. Aby zwiêkszyæ strumieñ,
nale¿y mocniej przekrêciæ uchwyt – poza
granicê wyczuwalnego oporu. Po podnie-
sieniu uchwytu baterii leci ograniczony
strumieñ wody (zwykle do ok. 7 l/min.),
a dopiero po przekroczeniu blokady wy-
p³ywu, woda zaczyna p³yn¹æ wiêkszym
strumieniem. Jest to tzw. blokada piono-
wa. Niektóre g³owice maj¹ równie¿ blo-
kadê temperatury wyp³ywaj¹cej wody
(blokada pozioma) – optymalna do umy-
cia r¹k jest woda o temperaturze do 38°C.
Dopiero po przekroczeniu blokady (prze-
suniêciu uchwytu w lewo) pop³ynie woda
o wy¿szej temperaturze. 
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� Bateria wannowo-prysznicowa mo¿e byæ
zintegrowana z przelewem (fot. Kludi)

	 Bateria wannowo-natryskowa mo¿e byæ
wyposa¿ona w specjalny uchwyt na r¹czkê
natryskow¹ (fot. Kludi)

� W kabinie prysznicowej zamiast baterii
mo¿na zamontowaæ panel prysznicowy
(fot. Artweger)


 Cech¹ charakterystyczn¹ baterii natrysko-
wej jest brak wylewki (fot. Oras)



Wybieraj¹c baterie, warto zapytaæ
o ekoprzyciski. Znajduj¹ siê one z ty³u
lub z boku baterii. Ekoprzycisk ogranicza
strumieñ wyp³ywaj¹cej wody. Dopiero
naciœniêcie go powoduje maksymalny
wyp³yw wody. Po pewnym czasie przycisk
automatycznie siê wy³¹cza �.

Najwiêksze oszczêdnoœci daje zasto-
sowanie baterii termostatycznych, które
jednoczeœnie zapewniaj¹ wysoki komfort
u¿ytkowania (oszczêdnoœæ zu¿ycia wody
do 50% w stosunku do baterii dwuuchwy-
towych). Wbudowany termostatyczny ele-
ment regulacyjny pozwala utrzymaæ sta³¹
temperaturê wody wyp³ywaj¹cej z wylewki.
Dostêpne s¹ zarówno jako baterie wanno-
we i natryskowe , �, jak i umywalkowe
czy zlewozmywakowe �. Wyposa¿one s¹
w pokrêt³o do ustawiania ¿¹danej tempe-
ratury oraz do regulacji natê¿enia wyp³y-
wu. Baterie termostatyczne uniemo¿li-
wiaj¹ poparzenie siê w przypadku nag³ej
zmiany temperatury. Dziêki nim mo¿emy
temperaturê wody ustawiæ z dok³adnoœci¹
do 0,5°C, a dodatkowo ekoprzycisk  ogra-
nicza z jednej strony iloœæ przep³ywaj¹cej
wody, z drugiej zaœ jej temperaturê. 

Jeszcze do niedawna baterie termosta-
tyczne mia³y z³¹ opiniê, ze wzglêdu na to,
¿e by³y nietrwa³e. Na elementach z bime-
talu osadza³ siê bowiem kamieñ. Obecnie,
na przyk³ad w bateriach Hansgrohe, do re-
gulacji stosuje siê element woskowy oto-
czony os³onk¹ z miedzi albo sprê¿ynkê ze
stopu niklowo-tytanowego z pamiêci¹ ter-
miczn¹. Firma Oras zastosowa³a zaœ do re-
gulacji element z wosku pszczelego z cie-
czami stabilizuj¹cymi temperaturê.

Gdy podgrzewamy wodê we w³asnym
zakresie (kot³ownia lub podgrzewacz),
znaczne oszczêdnoœci daje równie¿ jedna-
kowy pobór mocy potrzebnej do ogrzania
wody tylko do sta³ej temperatury 38°C.
Niektóre modele baterii termostatycz-
nych maj¹ specjalny przycisk, który trze-
ba wcisn¹æ, ¿eby wzi¹æ k¹piel o wy¿szej
temperaturze. Zabezpiecza on przed
ewentualnym poparzeniem siê dzieci, któ-
re mog³yby manipulowaæ termostatem.

Producenci maj¹ w swojej ofercie
równie¿ baterie bezdotykowe. Nie s¹ one
jednak zbyt chêtnie kupowane do domów
jednorodzinnych z uwagi na wysok¹ cenê.

Przed zakupem
Zanim wybierzemy konkretny model

baterii, zapytajmy siê o gwarancjê. Firmy
udzielaj¹ gwarancji na ca³¹ bateriê lub na
jej poszczególne czêœci. Zwykle jest to
5 lat.

Dowiedzmy siê te¿ o dostêpnoœæ czê-
œci zamiennych, takich jak perlatory, wy-
lewki, czy wê¿e prysznicowe.

Wybieraj¹c baterie do naszych urz¹-
dzeñ sanitarnych nie oszczêdzajmy prze-
sadnie, gdy¿ od nich zale¿y komfort na-
szego mycia siê czy zmywania. A ju¿ na

pewno nie kupujmy baterii najtañszych,
gdy¿ mog¹ one pochodziæ ze Wschodu,
gdzie o³ów w stopie, z którego wykony-
wana jest bateria, znacznie przekracza do-
puszczalne normy. Nie zapominajmy, ¿e
wyp³ukiwane metale ciê¿kie s¹ zagro¿e-
niem dla ¿ycia.                                       �

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów baterii ³azienkowych oraz ceny wybra-
nych produktów podajemy w rubryce Info
rynek na str. 64.

� Bateria z ekoprzyciskiem sprzyja oszczê-
dzaniu wody (fot. Oras)

Wymiana baterii z dwuuchwytowych
na jednouchwytowe pozwala na zdecydo-
wan¹ oszczêdnoœæ wody – zwykle oko³o
30%. A najnowoczeœniejsze mieszacze
daj¹ nawet do 50% oszczêdnoœci.

Bateria oszczêdzaj¹ca wodê to taka, któ-
ra ma perlator, wbudowan¹ blokadê lub
specjalny ekoprzycisk, a najlepiej jeœli jesz-
cze jest termostatyczna.

 Na baterii termostatycznej mo¿na ustawiæ
sta³¹ temperaturê wody (fot. Hansa)

� Bateria termostatyczna mo¿e byæ w wersji
podtynkowej (fot. Hansa)

� Bateria termostatyczna mo¿e byæ zamonto-
wana równie¿ przy umywalce (fot. Kludi)


