Rodzaje baterii kuchennych
Baterie ?cienne i stoj?ce Jednym z rodzajów baterii kuchennych jest wersja na?cienna, która przystosowana jest do instalacji wodnych
wychodz?cych bezpo?rednio ze ?ciany. We wspó?czesnym budownictwie nie stosuje si? ju? takiego rozwi?zania, jednak w wielu mieszkaniach mamy
jeszcze z nim do czynienia. W dalszym ci?gu na rynku dost?pne s? baterie przystosowane do takiej w?a?nie instalacji. I nie maj? ju? nic wspólnego z
utartym stereotypem kranu wychodz?cego ze ?ciany, któremu towarzyszy?y niebieskie i czerwone kurki. Z ?atwo?ci? dobierzemy bateri?, która
wpasuje si? w nowoczesne wn?trze kuchenne. Obecnie najwi?ksza popularno?ci? ciesz? si? baterie stoj?ce, nazywane te? sztorcowymi. Montuje si?
je na blacie lub w otworze zlewozmywaka. Bardzo wa?ne jest dobranie modelu o odpowiedniej d?ugo?ci kranu. Zarówno zbyt krótka, jak i zbyt d?uga
wylewka b?dzie powodowa?a nieustanne wylewanie si? wody oraz w znacznym stopniu utrudni nam swobodne korzystanie z kranu. Coraz wi?ksze
grono zwolenników zyskuj? baterie, w których istnieje mo?liwo?? wyci?gni?cia r?czki natrysku. Jest to du?ym u?atwieniem przy myciu warzyw i
owoców, pozwala na dok?adne op?ukanie naczy? przed w?o?eniem ich do zmywarki, a tak?e na bezproblemowe nape?nienie wod? du?ych garnków.
Baterie jedno i dwuuchwytowe Wybieraj?c bateri? do kuchni mo?emy spotka? si? z modelami jedno lub dwuuchwytowymi. W wersjach
jednouchwytowych temperatur? oraz strumie? wody wybieramy za pomoc? jednej d?wigni. W wersji dwuuchwytowej do mieszania ciep?ej i zimnej
wody s?u?? dwa pokr?t?a, czyli popularne kurki. W kuchni zdecydowanie bardziej praktyczna b?dzie wersja z jednym uchwytem, bowiem w szybki i
prosty sposób mo?emy ustawi? odpowiedni? temperatur? wody. Bez problemu mo?emy obs?ugiwa? j? jedn? r?k?, co w trakcie kuchennych zaj?? ma
du?e znaczenie. W mieszkaniach coraz cz??ciej mo?emy zobaczy? baterie bezdotykowe, które jeszcze do niedawna by?y znane nam g?ównie z
?azienek w galeriach handlowych. Nie wymagaj? one obs?ugi d?oni?, jednak w kuchni mog? by? ma?o funkcjonalne, przede wszystkim ze wzgl?du
na brak mo?liwo?ci regulowania strumienia wody. Zdecydowanie lepiej sprawdzaj? si? w ?azienkach, w szczególno?ci tych, z których korzystaj?
dzieci.
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