Jakie baterie wybrać do łazienki?
Zadaniem baterii łazienkowych jest dostarczenie odpowiedniej ilości wody do wanny, kabiny
prysznicowej oraz umywalki. Warto jednak pamiętać, że armatura może być świetną dekoracją,
stanowiąc swoistą „kropkę nad i” w łazienkowej aranżacji. Wybierając odpowiedni model do swojego
domu, należy wziąć pod uwagę również jego ekonomiczne i ergonomiczne możliwości, a każdy rodzaj
baterii musi być dopasowany do istniejącej już instalacji.
Baterie sztorcowe
To obecnie bardzo popularny model baterii, który świetnie wkomponuje się w przestrzeń łazienki o
nowoczesnym designie. Mocowana jest ona pionowo, poprzez otwór w umywalce lub wannie. W
zależności od własnych potrzeb można dobrać baterię z jednym otworem, dwoma, trzema lub
czterema. Jeżeli zależy nam na tym, aby nie zajmowała ona zbyt dużo przestrzeni, warto wybrać
baterię jednootworową. Trzyotworowe modele są zwykle wykorzystywane w umywalkach oraz w
bidetach, dużo rzadziej w wannach – w nich natomiast możemy zainstalować baterie aż z czterema
otworami.
Baterie natynkowe i podtynkowe
Natynkowe zestawy baterii charakteryzują się tym, że nie wymagają od nas szczególnie
skomplikowanego montażu. Co więcej, wysokiej klasy modele mogą tworzyć bardzo dobry efekt
estetyczny w naszym wnętrzu. Podtynkowe zestawy natomiast idealnie sprawdzą się w kabinach
prysznicowych, ponieważ nie zajmują zbyt dużo przestrzeni. Przypadną one do gustu miłośnikom
minimalizmu – instalacje przy tego typu bateriach schowane są zawsze pod ścianą.
Baterie jednouchwytowe i dwuuchwytowe
Baterie dwuuchwytowe składają się z dwóch kurków, które należy uruchomić oddzielnie, aby uzyskać
odpowiednią temperaturę wody. Dawniej były bardzo popularne, obecnie pojawiają się one głównie
w mieszkaniach w stylu retro. Jest to jednak rozwiązanie niebyt ekonomiczne, dlatego też na rynku
pojawiły się baterie jednouchwytowe, w których zamontowany został jeden kurek odpowiadający
zarówno za temperaturę, jak i samo natężenie wody.
Baterie termostatyczne
Takie rozwiązanie umożliwia całkowita kontrolę temperatury w trakcie kąpieli, dlatego też można
dzięki niemu sporo zaoszczędzić na rachunkach. Baterie termostatyczne gwarantują komfort
użytkowania, ponieważ sami możemy ustawić w nich odpowiednią temperaturę, niezależną od
ciśnienia oraz temperatury w instalacji. Takie właściwości zmniejszają ryzyko ewentualnych poparzeń
– ma to szczególne znaczenie, kiedy w naszym domu mieszkają dzieci oraz osoby starsze.

