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Wstęp
Z wielką przyjemnością prezentujemy

Do współpracy przy tworzeniu raportu

Państwu najnowszy raport specjalny, po-

zaprosiliśmy specjalistów z dziedziny ar-

nownie poświęcony armaturze. Tym razem

matury i aranżacji kuchni. Dziennikarze,

wzięliśmy jednak pod lupę produkty do

blogerzy i przedstawiciele znanych i cenio-

kuchni: baterie, zlewozmywaki, syfony oraz

nych producentów specjalnie dla Państwa

Serwis Skąpiec.pl powstał w październiku 2004

młynki do rozdrabniania odpadów.

przygotowali krótkie poradniki zakupowe

roku jako jedna z pierwszych porównywarek

oraz wskazówki dotyczące wyboru zlewo-

w Polsce. Był odpowiedzią na rodzącą się potrze-

zmywaka i baterii kuchennej.

bę coraz większej grupy użytkowników Internetu

elementów armatury kuchennej i przybliży

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

w naszym kraju. Potrzebę szybkiego wglądu w

Wam nieco tę tematykę. Przygotowując

i życzymy przyjemnej lektury.

oferty sklepów na rozwijającej się platformie han-

Mamy nadzieję, że lektura niniejszej publikacji pomoże Wam w znalezieniu idealnych

raport zadaliśmy sobie pytania o ulubione
marki polskich internautów, ich preferen-

Skąpiec.pl

dlowej e-commerce oraz ich porównania.
Porównywarka bardzo szybko zyskała ogromną

cje w zakresie wyglądu armatury czy ma-

popularność. Już w trzy miesiące po starcie od-

teriałów, z których powinny być wykonane

wiedziło ją 27 tys. unikalnych użytkowników, któ-

poszczególne elementy. Tradycyjnie już

rzy wygenerowali 471 tys. odsłon.

opracowaliśmy również rankingi najpopularniejszych produktów z czterech omawianych kategorii.

W styczniu 2013 roku Skąpiec.pl zanotował niemal 30 mln odsłon. W naszej bazie dostępne są
oferty ponad 3100 sklepów internetowych, podzielonych na 24 kategorie tematyczne.
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Patronat medialny

POMYSŁ NA DOM

www.pomyslnadom.pl

BUDUJEMY DOM

www.budujemydom.pl

KOBIETA WIE LEPIEJ

www.kobietawielepiej.pl
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CZAS NA WNĘTRZE

KALKULATORY BUDOWALNE

BUDBAZAR

ŚWIAT KUCHNI I ŁAZIENEK

www.czasnawnetrze.pl

www.budbazar.pl

DOBRZE MIESZKAJ

www.dobrzemieszkaj.pl

www.kalkulatorybudowlane.pl

www.dobrzemieszkaj.pl

INTELLIO

www.intellio.pl

PIĘKNY DOM 24

www.pieknydom24.pl

JAK URZĄDZIĆ

www.jakurzadzic.com

KUCHNIE

www.kuchnie.pl

TERAZ DOM

www.terazdom.info

WODA TO ŻYCIE

www.wodatozycie.org

POMYSŁ NA MIESZKANIE

www.pomyslnamieszkanie.pl

SZTUKA-WNĘTRZA

www.sztuka-wnetrza.pl

JAK OSZCZĘDZAĆ PIENIĄDZE

www.jakoszczedzacpieniadze.pl
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Metodologia
Pierwsza część naszego
raportu specjalnego
powstała w oparciu o analizę
wyborów, dokonywanych
przez internautów, którzy w II
kwartale 2013 roku odwiedzili
w serwisie Skąpiec.pl działy
poświęcone armaturze
kuchennej.

Zdajemy sobie sprawę, że ten dość prosty tok

aktualizowane są co godzinę z ostatnich 168

wnioskowania nie uwzględnia wielu czynników,

(7x24) godzin.

mogących mieć istotny wpływ na wymienione
przez nas wskaźniki. Jednocześnie jednak taka
metoda wnioskowania pozwala na przedstawienie usystematyzowanych i bardziej przejrzystych

Analizując dane dotyczące wartości parametru
„Producent” należy pamiętać o tym, że możliwa jest analiza danych na dwa sposoby:

Należy jednak pamiętać, że na wyniki badania

●● wybór określonej wartości w filtrze
„Producent”;
●● rozkład wejść w produkty określonej marki
„bezpośrednio z serwisu”.

ma także wpływ struktura naszego serwisu. Po

Aby zachować spójność raportu posłużyliśmy

wejściu w każdy dział i kategorię wyświetlane

się analizą opartą o pierwszą z tych metod.

wyników oraz osiągnięcie dużej oszczędności
czasu.

jest 10 najczęściej wybieranych przez użytkowników produktów. Filtry produktów także
ustawione są według dokonywanych przez
użytkowników serwisu wyborów, tzn. najczę-

Pod uwagę wzięliśmy rozkład popularności wewnątrz fil-

ściej wybierany parametr w określonej grupie

trów, natomiast w celu wyłonienia najpopularniejszych

znajduje się najwyżej i odwrotnie. Takie dane

produktów przeanalizowaliśmy ilość odwiedzin poszczególnych artykułów z omawianych kategorii.
Za wskaźnik preferencji przyjęliśmy popularność działów, kategorii, marek oraz indywidualnych produktów wśród osób
odwiedzających serwis. Popularność z kolei postanowiliśmy
mierzyć oglądalnością - założyliśmy, że im większą oglądalność ma dany produkt, tym bardziej jest popularny i w tym
większym stopniu jest preferowany.
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Preferencje zakupowe
internautów
Podczas urządzania kuchni wiele osób
w pierwszej kolejności wybiera meble
i sprzęt AGD, armaturę zostawiając na
później.
Warto jednak wiedzieć, że niewłaściwie dopasowana bateria czy kupiony w pośpiechu zlewozmywak mogą popsuć efekt końcowy i sprawić, że kuchnia nie będzie
wyglądała jak z katalogu.
W poniższym rozdziale prezentujemy Państwu krótkie omówienie preferencji zakupowych internautów oraz rankingi popularności produktów z kategorii: zlewozmywaki, baterie kuchenne i akcesoria. Z kolejnych kart dowiedzą się Państwo m.in.,
które marki cieszą się największym uznaniem użytkowników Skąpiec.pl oraz jakiego
rodzaju armaturę najchętniej widzieliby oni w swojej kuchni.

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna
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Baterie
kuchenne
Internauci, którzy
w okresie od 1 maja do
31 lipca 2013 roku szukali
baterii kuchennej za
pośrednictwem serwisu
Skąpiec.pl, najczęściej
korzystali z filtra „Producent”
(37,67%).
Kolejnymi istotnymi parametrami okazały się być rodzaj produktu (27,15%) oraz materiał, z którego bateria
została wykonana (18,02%). Nieco ponad 16% konsu-

konsumentów chciało znaleźć produkt z logo Grohe, a
ok. 13% - Teka. W gronie najpopularniejszych producentów znalazły się jeszcze firmy KFA i Hansgrohe. Osoby,
które zdecydowały się na skorzystanie z filtra „Rodzaj” w
zdecydowanej większości zainteresowane były bateriami

37.67%

Producent

18.02%
Materiał

27.15%
Rodzaj

dzu i tytanu. Zdaniem 61% idealna bateria powinna mieć
wyciąganą wylewkę, dla pozostałych 39% nie miało to
większego znaczenia. Jeżeli chodzi o cenę produktu to
aż ¾ internautów chciało, aby nie była ona wyższa niż
500 złotych.

Wybór filtrów:
37.67%

Producent

27.15%

Rodzaj

Materiał

natomiast ok. 1 procenta użytkowników porównywarki

16.02%

Wyciągana wylewka

0.99%

Podokienna

0.15%

Cena

najważniejsza informacją dla mniej niż 0,5% potencjal-

3,93%

Uderzenie pary

nych kupujących.

2,41%

Sposób regulacji
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wykończenia, aż 40% użytkowników Skąpiec.pl stawiało
ną. Popularnością cieszyły się również baterie z mosią-

18.02%

Marką, na którą stawiało ok. 19% z nich było Franke, 14%

się za modelami wiszącymi. W kwestii materiału i jego
na chrom, ok. 19% - na satynę a 14,7% na stal szlachet-

mentów określała, czy wylewka powinna być wyciągana,

chciało znaleźć baterię podokienną. Cena produktu była

stojącymi (79% wyborów). Pozostała grupa opowiadała

0,9%

Cena

www.skapiec.pl
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BATERIE KUCHENNE - RANKING

1

Teka

Sprawdź ceny
Ogólna ocena użytkowników Skąpiec.pl

ARK 938 239381200

2

Franke Lula
24 opinie

7 opinii

Zalety
funkcjonalność (4)

3

Grohe Eurosmart
Cosmopolitan (32843)
2 opinie

wygląd (4)
cena (2)
jakość (2)
wielkość (2)

Wady

4

Franke COXY 115.0185.417
1 opinia

przecieka (1)

5

Grohe Eurosmart
Cosmopolitan 31126
1 opinia

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna
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Zlewozmywaki

najchętniej zamontowałby w swojej kuchni zlewozmywak 1-komorowy. Niewiele ponad 1/3 chciałaby
zaopatrzyć się w model 1,5-komorowy, dwukomorowy natomiast – 19,3%. W kwestii materiału zdania były

Najważniejszym kryterium
dla użytkowników
porównywarki Skąpiec.pl,
którzy w analizowanym
okresie zainteresowani byli
zakupem zlewozmywaka,
była liczba posiadanych
przez niego komór.

22.59%

Liczba komór

podzielone przede wszystkim między dwie opcje: granit i stal. Zlewozmywaków granitowych szukało 38%
użytkowników porównywarki, stalowe zainteresowały
natomiast 25% z nich. Znaczna popularnością cieszyły

20.12%

Materiał wykonania

15.61%
Kształt

się również te wykonane z kamienia (15,8% zaznaczeń
w filtrze). Jeżeli chodzi o kształt to zwyciężyły klasyczne,
prostokątne zlewozmywaki – szukało ich 41% konsumentów. Na znalezienie kwadratowego lub narożnego
zlewu liczyło po ok. 20% z nich. Najczęściej zaznaczaną
opcją w filtrze „Rodzaj” okazały się być modele wpusz-

Kwestia ta była istotna dla 22% konsumentów. Nieco

czane w blat (wynik na poziomie 46% wyszukiwań), a w

ponad 20% w pierwszej kolejności zwracało uwagę na

filtrze „Wielkość odpływu” – 3,5 cala. Zwycięzcą rankingu

materiał, z którego zlew został wykonany, natomiast dla
15,61% największe znaczenie miał kształt produktu. Na

na najpopularniejszego producenta zostało Franke (29%

Wybór filtrów:

wszystkich wyborów), a pierwszej trójce znalazły się jesz-

22.59%

Liczba komór

skorzystanie z filtra „Rodzaj” oraz „Producent” zdecydo-

20.12%

Materiał wykonania

wało się niewiele poniżej 15% internautów, obecność

15.61%

Kształt

14.96%

Rodzaj

14.87%

Producent

Najmniejsza grupa potencjalnych kupujących (tylko

10.68%

Ociekacz

0,19%) zdecydowała się na zawężenie wyników wyszuki-

1.09%

wań do produktów z konkretnego przedziału cenowego.

0.9%

ociekacza interesowała zaś ok. 10% konsumentów.

cze marki Teka (20,42%) i Blanco (16,74%).

Wielkość odpływu
Cena

Statystyki Skąpiec.pl pokazują, że aż 45% internautów
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ZLEWOZMYWAKI - RANKING

1

Franke

Sprawdź ceny
Ogólna ocena użytkowników Skąpiec.pl

Sirius 611-78

2

Franke Maris MRG 651
5 opinie

4 opinie

Zalety
wygląd (6)

3

Alveus NIAGARA 30
9 opinii

cena/jakość (4)
łatwo się czyści (3)
odpowiednia wielkość (2)

Wady

4

Teka Kea 60 B-TG
1 opinia

jakość wykonania (1)

5

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna

Teka Universo 60 B-GT
9 opinii
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Akcesoria

Syfon, zestawy odpływowe, korki, spusty – wymieniając armaturę w kuchni należy liczyć się z koniecznością zakupu również
tego typu produktów.
szukali rozdrabniacza odpadków kuchennych stawiali na
firmy Teka, Franke, Borysowski i Pyramis. Jeżeli chodzi o
moc młynka to największe zainteresowanie wzbudziły
urządzenia o mocy 650 W.

Warto również pomyśleć o specjalnym młynku do rozdrabniania odpadów kuchennych, który ułatwi pozbywanie się resztek jedzenia i zapobiegnie zatykaniu się
zlewu.
Skąpiec.pl przyjrzał się bliżej dwóm kategoriom „Syfony”
oraz „Młynki i rozdrabniacze odpadów” i przygotował
krótkie zestawienia najpopularniejszych artykułów.
Z danych porównywarki wynika, że w przypadku syfonów największym uznaniem cieszą się produkty marek
Franke, Pyramis, Rawiplast oraz Blanco. Internauci, którzy

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna
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SYFONY I ODPŁYWY - RANKING

1

Franke

Syfon zlewozmywakowy
mimośrodowy z korkiem
automatycznym
112.0051.719L

Rawiplast
2

Syfon zlewozmywakowy A245M50 podwójny

Pyramis
3

Syfon zlewozmywakowy typ A Syfon A

Blanco
4

Syfon z giętkim podłączeniem do
zlewozmywaków

Rawiplast
Sprawdź ceny

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna
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WINKIEL Syfon butelkowy zlewozmywakowy
2K A204M50
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MŁYNKI I ROZDRABNIACZE ODPADKÓW - RANKING

1

Teka

Franke

TR 50.2

2

DS-UP 300

Borysowski
3

SINK 170 ST

Pyramis
4

CPQL-2-37

Franke
Sprawdź ceny

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna
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Okiem ekspertów
Co warto wiedzieć o armaturze
kuchennej? Jak wybrać baterię, która
będzie nie tylko elegancka
i funkcjonalna, ale również pozwoli na
oszczędzanie wody?
Na co zwrócić uwagę podczas zakupu zlewozmywaka? Odpowiedzi na te i inne
pytania udzielają zaproszeni przez Skąpiec.pl eksperci – przedstawiciele najpopularniejszych producentów, dziennikarze i blogerzy.
Mamy nadzieję, że wskazówki specjalistów pomogą Państwu wybrać taką armaturę, która spełni wszystkie Wasze wymagania. Będzie maksymalnie funkcjonalna, elegancka i doskonale dopasowana do całego wyposażenia kuchni.

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna
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Funkcjonalna bateria kuchenna
Planując wyposażenie kuchni, koniecznie należy je
dopasować do naszych potrzeb.
Nie inaczej jest w przypadku baterii kuchennych

większych naczyń oraz na napełnienie wodą

armaturę wykończoną tak, aby idealnie pa-

- musimy wziąć pod uwagę kilka czynników,

dużych garnków czy wiader bez konieczności

sowała do materiału, z którego zrobiony jest

między innymi wielkość kuchni i powierzch-

wstawiania ich do zlewu.

zlewozmywak.

nię blatów roboczych, liczbę domowników,

ZOFIA MALICKA

Zastępca redaktora
naczelnego miesięcznika
„Czas na Wnętrze”

MATERIAŁ Z JAKIEGO
WYKONANA JEST BATERIA
KUCHENNA

Warto się zdecydować na zakup baterii i zle-

ploatowanych urządzeń kuchennych. Musi

Duże znaczenie ma wykończenie i materiał,

równo pod względem technicznym, jak i este-

więc być praktyczna, wygodna i funkcjonalna.

z którego bateria kuchenna jest wykonana.

tycznym. Szczególnie w przypadku, gdy mają

częstotliwość gotowania i posiadanie lub brak
zmywarki.
Bateria kuchenna to jedno z najbardziej eks-

wozmywaka do kuchni oferowanych przez
tego samego producenta - wtedy będziemy
mieli pewność, że będą do siebie pasowały za-

Najbardziej popularne i najwygodniejsze są

być wykonane z kompozytu - armatura pokryta

baterie sztorcowe z mieszaczem. Niezwykle

warstwą dokładnie tego samego materiału, z

istotne są: długość wylewki (powinna sięgać

którego jest zrobiony zlew, prezentuje się wy-

do każdej komory) oraz jej wysokość - powinny

jątkowo pięknie - jest w identycznym kolorze,

mieścić się pod nią duże garnki, dzbanki, butelki

ma taką samą fakturę, stanowi po prostu spójną

czy wazony.

całość ze zlewozmywakiem.

Coraz częściej w naszych nowoczesnych mieszkaniach pojawiają się baterie kuchenne wyposażone w wyciągane rączki natrysku. Na ogół
mają 1-1,5 m długości, pozwalają na dokładne i wygodne umycie warzyw i owoców lub

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna

Największym powodzeniem cieszą się chromowane, coraz częściej można też spotkać
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Gotuj, baw się, oszczędzaj. Jak wybrać
eko-baterię?
Urządzając kuchnię z dużą pieczołowitością
planujemy rozmieszczenie poszczególnych
elementów.
MAGDALENA
PASZKOWSKA
Product Manager Grupy
Baterie w firmie Deante

Jednak oprócz rozkładu, ważne są też funkcje

codziennego mycia naczyń, warzyw i owoców

stałego wyposażenia, które będziemy eksplo-

często nieświadomie odkręcamy silny strumień

atować przez wiele lat. Jednym z takich sprzę-

wody. Dzięki regulacji możemy ograniczyć

tów jest bateria – nie obędzie się bez jej kupna,

maksymalne ciśnienie wody wypływającej z

ale z jej dodatkowych zalet często nie zdajemy

baterii i zredukować jej zużycie nawet o po-

sobie sprawy. Odpowiednia bateria pozwoli

łowę. Mechanizm pozwala dostosować stru-

zredukować ilość zużywanej wody, a co za tym

mień do indywidualnych potrzeb użytkownika.

idzie zaoszczędzić niemałą sumę.

Kolejnym ekologicznym elementem jest aera-

UKRYTE FUNKCJE
Szukając baterii do kuchni mamy do wyboru bardzo wiele modeli w różnych stylach i o
różnorodnych parametrach. Na pierwszy rzut
oka dostępne produkty nie różnią się od sie-

tor, czyli sitko napowietrzające strumień wody.
Sprawia on, że wypływająca z baterii woda jest
miękka, a strumień jednolity. Aerator Eco-save
redukuje zużycie wody nawet do 50%.

ZIMNO, CIEPŁO, GORĄCO

bie znacząco. Warto jednak baczniej się im

Trudno jest zmienić przyzwyczajenia. Innym

przyjrzeć, bo nie każda bateria pozwoli oszczę-

błędem, który często popełniamy jest używa-

dzać wodę. Jedną z eko-technologii jest me-

nie bardzo gorącej wody. Problem ten rozwią-

chaniczna regulacja wypływu wody. Podczas

zuje blokada otwarcia gorącej wody. W taki

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna
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regulator są wyposażone wysokiej klasy głowice ceramiczne, stosowane w wybranych bate-

MAGDALENA
PASZKOWSKA
Product Manager Grupy
Baterie w firmie Deante

BATERIA, KTÓRA MYŚLI

odpowiedzialnością za środowisko. Wysokiej
klasy sprzęt pozwoli zmniejszyć zużycie wody

riach. Dzięki temu ustawienie dźwigni w pozycji

Najczęściej wykorzystujemy je w budynkach

o kilkadziesiąt procent i solidnie zaoszczędzić.

pozwalającej na przepływ bardzo gorącej wody

użyteczności publicznej, jednak doskonale

Niektóre rozwiązania zastosowane w eko-ba-

jest niemożliwe. To rozwiązanie jest odpowied-

sprawdzają się także w prywatnych wnętrzach.

teriach pomogą też w edukacji dzieci i prze-

nie dla dzieci i osób starszych. Dodatkowym

Baterie sensorowe to rozwiązanie dla osób, które

kazywaniu im informacji na temat zasadności

eko-rozwiązaniem jest dwustopniowy system

nie boją się nowinek. Nad ich zakupem należy się

oszczędzania wody.

otwierania baterii. Otwierając strumień wody

zastanowić, gdy zapominamy zakręcić wodę za-

słyszymy charakterystyczne „klik” – dźwięk infor-

raz po skorzystaniu z baterii lub gdy z kuchni ko-

mujący o tym, że bateria zredukowała ciśnienie,

rzysta wielu domowników. Uruchamia je czujnik

ale w taki sposób, abyśmy mogli komfortowo

ruchu, który otwiera wypływ wody i po zaprogra-

z niej korzystać. Aby uruchomić maksymalny

mowanym wcześniej czasie zamyka jej wypływ.

strumień należy jeszcze raz odchylić dźwignię.
System ten zmniejsza zużycie wody nawet do
30%.
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Baterie zlewozmywakowe oszczędzające
wodę
Aby zużycie wody w kuchni zdecydowanie spadło,
koniecznie trzeba ją wyposażyć w zmywarkę. Nie
wszystko jednak da się umyć w tym urządzeniu.
Poza tym dużo wody potrzeba także do płuka-

Oszczędzanie jednak nie powinno polegać na

dokładniejsze umycie warzyw oraz owoców, a

MAŁGORZATA
NIETUPSKA

nia produktów: mięsa, warzyw, ryb... Rachunki

ciągłym skupieniu uwagi, czy woda jest zakrę-

także opłukanie zlewozmywaka po czyszczeniu

za wodę zimną i ciepłą można znacznie obni-

cona, czy nie leje się jej za dużo. Znacznie wy-

– strumień jest kierowany dokładnie tam, gdzie

żyć, zmieniając też przyzwyczajenia oraz wy-

godniej jest powierzyć oszczędzanie właśnie

jest potrzebny. Zużycie wody zimnej i ciepłej

Redaktor naczelna
„Świat Łazienek i Kuchni”

mieniając baterię zlewozmywakową na bardziej

baterii, wyposażonej w nowoczesne rozwią-

automatycznie spada.

nowoczesną.

zania. W bateriach zlewozmywakowych są to

Przy wyborze baterii do kuchni zwykle kierujemy się jej ceną, wyglądem oraz wygodą.
Nie sprawdzamy, ile wody z niej wypływa. A
różnice pomiędzy bateriami są bardzo duże: z
najbardziej oszczędnych w ciągu minuty wypływa tylko 5 l wody, ze standardowych – ok.
20 l. Dlatego, nawet jeśli naczynia są myte w
wypełnioną wodą komorze zlewozmywaka, a
używa się baterii z dużym przepływem, mnó-

m.in. regulatory oraz ograniczniki przepływu,
które redukują zużycie wody do 50%. Warto także zwrócić uwagę, czy bateria ma perlator. Jest
to drobiazg, który – dzięki temu, że napowietrza
wodę, dając wrażenie jej obfitości – sprawia,
że intuicyjnie ustawia się mniejsze natężenie
strumienia. Zaletą nowoczesnych perlatorów
jest również łatwość czyszczenia z kamiennego
osadu.

stwo wody jest marnowanej podczas płukania,

Innym udogodnieniem są baterie z wyciągany-

zarówno produktów spożywczych, jak i naczyń.

mi wylewkami. Pozwalają bowiem na szybsze i
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Nawet kilkaset złotych rocznie można zaoszczędzić, jeśli wyrobi się nawyk mycia naczyń w komorze zlewozmywaka wypełnioną wodą, a nie
pod bieżącym strumieniem. Ułatwiają to korki:
gumowe i automatyczne. Kolejny pożyteczny
nawyk to zakręcanie wody, gdy nie jest potrzebna. Ten oczywisty fakt czasami trudno wcielić w
życie, zwłaszcza gdy za zmywanie zabierają się
np. dzieci, albo w ferworze dużego gotowania.
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Jak wybrać odpowiednią baterię do
zlewozmywaka kuchennego?
Wybierając baterię kuchenną do zlewozmywaka nie
warto zdawać się na ślepy los ani kierować się niską
ceną.
●● Baterie F
●● Baterie U
●● Baterie naścienne
Natomiast ze względu na funkcjonalność, możemy wyróżnić następujące typy baterii:

Istnieje kilka czynników, które należy brać pod

ROBERT
WOJDAK

uwagę przy wyborze baterii do swojej kuchni.

Redaktor serwisu
www.kobietawielepiej.pl

le lat.

Podpowiadamy, jak właściwie dobrać baterię
kuchenną, by służyła nam wygodnie przez wie-

RODZAJE BATERII
KUCHENNYCH
Przede wszystkim warto wiedzieć, że na rynku

Bateria skośna (niska)

dostępnych jest wiele rodzajów baterii kuchen-

●●
●●
●●
●●
●●

Bateria z wlewką ruchomą/nieruchomą
Bateria z wlewką wyciąganą
Bateria z wlewką sprężynową
Bateria z wlewką składaną
Bateria jedno- lub wielouchwytowa

GŁĘBOKOŚĆ
ZLEWOZMYWAKA

nych, o rozmaitych kształtach, wielkościach
i dodatkowych funkcjach. Dwa główne podziały wynikają z kształtu wlewki oraz z zastosowa-

Podstawową kwestią przy wyborze baterii ku-

nych udogodnień.

chennej jest głębokość zlewozmywaka. Jest to

Ze względu na kształt dzielimy baterie ku-

o tyle ważne, że gdy do płytkiego zlewozmywa-

chenne na:

ka zamontujemy niską skośną baterię, możemy

●● Baterie skośne (niskie)
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Bateria z wlewką wyciąganą

mieć problem ze zmieszczeniem w nim garnków
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czy większych warzyw. Do płytkiego zlewu (12
do 16cm głębokości) najlepiej wybrać baterię
z wylewką F. Jeśli zlew ma 16 do 20cm głębokości, spokojnie możemy sięgnąć po baterie F bądź
U. Powyżej 20cm mamy możliwość wyboru
praktycznie dowolnego kształtu baterii.

WIELKOŚĆ ZLEWOZMYWAKA
Nie tylko głębokość, ale wymiary i kształt zlewozmywaka mają wpływ na to, po jaką baterię może-

ROBERT
WOJDAK
Redaktor serwisu
www.kobietawielepiej.pl

Bateria z wlewką sprężynową

Bateria z wlewką U

my sięgnąć. Trzeba zwracać szczególną uwagę na

pracy jedną ręką w kuchni, w której zawsze ma

długość wlewki i miejsce montażu w zlewozmy-

się zajęte ręce, jest nieoceniony. Natomiast czę-

waku. Za krótka wlewka spowoduje, że trudno bę-

sto modele z osobną regulacją ciepłej i zimnej

dzie umieścić cokolwiek pod strumieniem wody

wody często mają ciekawszą stylistykę. Ale uwa-

– niewielka bateria, choć niewątpliwie elegancka,

ga! Jeżeli w domu źródłem ciepłej wody jest pie-

może się okazać całkowicie bezużyteczna.

cyk łazienkowy bądź kocioł przepływowy, należy

Z drugiej strony, zbyt długa wlewka spowoduje, że
strumień wody będzie docierał zbyt blisko krawę-

zamontować baterię dwuuchwytową – taka baBateria dwuuchwytowa

dzi zlewozmywaka i woda będzie rozchalpywana
na boki, co również znacznie utrudni użytkowanie
sprzętu.

mym nie naraża ich na uszkodzenia.

JEDNO
- CZY WIELOUCHWYTOWA?

W małym zlewozmywaku warto wybrać baterię,

To pozornie mało ważna kwestia – czy wybrać

której wylot wlewki jest skierowany w dół, przy

baterię z jednym uchwytem do regulacji strumie-

zlewozmywaku o większym rozmiarze można

nia wody, czy sięgnąć po model dwuchwytowy.

się pokusić o model skośny lub o nieruchomej

Baterie jednouchwytowe sprawdzą się idealnie

wlewce.

w kuchni, w której gotuje się dużo – komfort

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna

teria nie zakłóci pracy tych urządzeń, a tym sa-
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Dobra bateria kuchenna
Kuchenne zmagania, bez względu na to, czy jest się
pasjonatem gotowania, czy też amatorem przypalającym
wodę na herbatę, kończą się zawsze tym samym –
bałaganem.
Z pomocą w walce z tym codziennym kuchennym

dodatkową szczotkę. Jest ona mocowana na elastycz-

ekologicznym strumieniem. Sterowanie przy-

chaosem mogą przyjść nam funkcjonalne rozwiązania.

nym wężu, który można wyciągać. Szczotka ma własny

ciskiem jest bardzo łatwe – jeśli potrzebujemy

Najwyższy czas, żeby ułatwić sobie życie przy zlewie!

dopływ wody, dzięki czemu z łatwością można umyć

większego przepływu wody wystarczy jedno

Pomoże nam tym dobra bateria kuchenna.

zaschnięte garnki czy patelnie, nawet jeśli są bardzo du-

kliknięcie i przywracamy mocniejszy strumień.

Większość prac domowych, które wykonujemy w kuchni koncentruje się wokół zlewu – czy to jest sprzątanie,
zmywanie, przygotowywanie jedzenia, czy też opłukanie rąk. To czy poddamy się codziennemu kuchennemu

żych rozmiarów. Jedną z podstawowych zalet baterii kuchennej powinna być jej wysokość. Im wyższy kran, tym
łatwiej możemy pod nim płukać naczynia, garnki czy też
napełniać wysokie pojemniki, np. wazony na kwiaty.

chaosowi w dużej mierze zależy od tego, jaką baterię

Nowoczesna bateria kuchenna powinna być nie tylko

kuchenną wybierzemy. W kuchni najważniejsza jest bo-

wygodna w użyciu ale także ekologiczna, a co za tym

wiem funkcjonalność. Dobra i funkcjonalna armatura

idzie oszczędna. W końcu aż 10% zużywanej w domach

kuchenna to nie tylko kran. To także wyposażenie dodat-

wody wykorzystujemy w kuchni na zmywanie i gotowa-

kowe, które ułatwia nam życie w kuchni. W codziennych

nie. Jeżeli zamontujemy dobrą i funkcjonalną armaturę

pracach kuchennych dużym ułatwieniem są wyciągane

kuchenną, oszczędzanie stanie się dziecinnie proste.

wylewki.

Doskonałym rozwiązaniem jest linia Vega firmy Oras,

Rozwiązanie to sprawdza się idealnie do opłukiwania
naczyń, szczególnie tych dużych, mycia warzyw lub
owoców. Ciekawym zestawem jest połączenie baterii z
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Magdalena Gębicka
Redaktor Budbazar.pl

producenta armatury kuchennej, wyposażona w eko-przycisk, który oszczędza za nas. Sprawia on, że w momencie uruchomienia kranu woda płynie mniejszym,
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Co warto wiedzieć o armaturze
kuchennej?
PODSTAWOWE KRYTERIA
Bez odpowiedniej baterii, zlewozmywaka żadna
kuchnia nie będzie funkcjonalna, ani estetyczna. Wydawałoby się, że wybór tych dwóch ele-

AGNIESZKA
LINIEWSKA
BARAN
Właściciel biura
projektowego Intellio
designers

mentów to zadanie dość oczywiste i proste. Nic
bardziej mylnego. Jeśli uświadomimy sobie, że

ani zlewozmywaków spełniających powyższe

wyobrażenie o komforcie, jaki chciałby sobie za-

kryteria. Możemy wybierać produkty z niemal

pewnić. Dzięki tym kryteriom łatwiej dokonamy

każdej pułki cenowej - do ekonomicznych po

wyboru: jego wielkości (jednokomorowy, dwu-

ekskluzywne.

komorowy), rozstrzygniemy dylemat dodatko-

BATERIA DO
ZLEWOZMYWAKA

jednocześnie muszą one być: praktyczne, wy-

Zacznijmy od podstawowej zasady: baterię

trzymałe, oszczędne (powinny minimalizować

zawsze dobieramy do zlewozmywaka. To, jaki

zużycie wody), wygodne i pasujące do całego

wybierzemy zlewozmywak będzie determino-

wystroju kuchni to szybko zrozumiemy, jaki

wać w dużym stopniu funkcjonalność, technologię, estetykę oraz typ baterii. Dlaczego taka
kolejność? Jest ona podyktowana względami
praktycznymi. W pierwszej kolejność musimy
bowiem określić jak często będziemy zmywać
naczynia, w jakiej ilości, ile osób będzie aktywnie korzystać ze zlewozmywaka, jakiej wielkości
posiadamy garnczki, zastawę. Będziemy musieli

wych funkcji (z rozdrabniaczem, ociekaczem),
pojemności (długość, szerokość i głębokość)
oraz materiału (ceramiczny, wykonany ze stali
nierdzewnej, granitu, kompozytu). Oczywiście
nie można zapomnieć także o jego estetyce.
Tym bardziej, że doda on kuchni charakteru.
Pamiętajmy, że jeśli jest ona urządzona w tradycyjnym, bądź rustykalnym stylu znacznie efektowniejsze będą zlewozmywaki ceramiczne i
granitowe. W nowocześniejszych, bardziej minimalistycznych kuchniach lepiej będą wyglądać
zlewozmywaki wykonane ze stali nierdzewnej.

FUNKCJONALNOŚĆ I URODA

także zastanowić się czy zlewozmywak będzie

Najbardziej wytrzymałymi, objętymi najdłuż-

pełnił rolę dodatkową (jako uzupełnienie zmy-

szą gwarancją (nawet do 10 lat) są zlewozmy-

trud przed nami stoi. Ale pociechą niech będzie

warki), czy wiodącą w kuchennych pracach.

waki ceramiczne. Ponadto są one o wiele bar-

fakt, że na polskim rynku nie brakuje ani baterii,

Poza tym każdy ma pewne przyzwyczajenia i

dziej odporne na uszkodzenia mechaniczne,
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zabrudzenia, działanie wysokich temperatur,

ten pierwszy rodzaj dość szybko traci na popu-

szok termiczny. Utrzymanie ich czystości także

larności. Baterie stojące dają znacznie większą

jest łatwiejsze. W powszechnej opinii są one

wygodę (im wyższa bateria tym łatwiej jest myć

także bardziej eleganckie i stylowe. Jednym sło-

duże naczynia) i wyglądają znacznie efektow-

wem dodają kuchni specyficznego charakteru.

niej (tym bardziej, że wzornictwo jest o wiele

Mają jednak tę wadę, że są znacznie droższe

bogatsze i o wiele oryginalniejsze, bardziej do-

od popularnych zlewozmywaków ze stali nie-

pasowane do różnych stylistyk). Powoli także

rdzewnej. Te ostatnie oczywiście także są w sta-

znikają baterie dwuuchwytowe, a więc takie,

nie zapewnić wysoki komfort użytkowania, tym

które posiadają osobną regulację wody ciepłej

bardziej, że nie rdzewieją, nie ulegają odbarwie-

i zimnej. Baterie jednouchwytowe są wygod-

niom, są odporne na ścieranie. A ich powierzch-

niejsze i pozwalają na większą oszczędność

nia może być gładka lub przypominająca płót-

zużywanej wody. Bardzo popularne są także

no, co zwiększa ich walory estetyczne.

baterie z wylewką, a więc pozwalające na bar-

BATERIA
Mając wybrany zlewozmywak będziemy mogli
dobrać do niego baterię. Z racji jej częstego
użytkowania w pierwszej kolejności powinniśmy kierować się jej wytrzymałością, długim
okresem gwarancji, z pewnością warto także kupować produkty renomowanych firm.
Najpopularniejszymi rodzajami baterii są naścienne i stojące. Te pierwsze montowane są do

dziej elastyczny, precyzyjny dostęp do wody.
Warto przy tej okazji pamiętać, że wielkość i ciężar baterii muszą być dopasowane do wystroju
kuchni, wielkości oraz rodzaju zlewozmywaka.
Niezwykle ważne jest także, by bateria była
wyposażona w napowietrzacz, dzięki któremu
możliwa jest oszczędność zużycia wody nawet
o 50%. Powinna także posiadać blokadę gorącej
wody, która zapewni bezpieczeństwo małym
dzieciom.

ściany, natomiast te drugie mogą być montowane do zlewozmywaka, bądź do blatu. Wybór
jednej bądź drugiej opcji w zasadzie wynikać
powinien z osobistych preferencji, przy czym
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Ile pieniędzy mieści się w kranie?
Wybierając baterię kuchenną, typowy konsument
kieruje się przede wszystkim tym, jak ona wygląda
oraz ile kosztuje.

MICHAŁ
SZAFRAŃSKI
Autor bloga
jakoszczedzacpieniadze.pl

Osoby bardziej świadome biorą pod uwagę

25-minutowego zmywania naczyń pod bieżą-

mniej. Oszczędności potrafią dochodzić nawet do

funkcjonalność: to czy bateria ma wyciąganą

cym strumieniem wody - a więc w najmniej eko-

60%, czyli już w pierwszym roku jej używania mo-

wylewkę i czy pozwala zmieniać rodzaj strumie-

nomiczny, ale dosyć popularny sposób - prze-

glibyśmy zaoszczędzić 200-300 zł.

nia wody. Mało kto zastanawia się jednak na ile

pływa ok. 50 litrów wody ciepłej i 30 litrów wody

ekonomiczna jest dana bateria w dłuższym okre-

zimnej. Koszt takiego pojedynczego postoju przy

sie czasu. Sam koszt wody wykorzystywanej do

zlewozmywaku, to 1,40 zł. W dużym uproszcze-

zmywania naczyń może wynosić 50 zł miesięcz-

niu można przyjąć, że w pełni odkręcona bateria,

nie. Warto więc już na etapie wyboru armatury

wyrzuca z siebie 4 litry wody na minutę. W ciągu

zadbać o to, by pieniądze nie uciekały nam do

roku takiego zmywania, wydamy więc na samą

kanalizacji.

wodę przeszło 500 zł. Jest więc o co walczyć bio-

KOSZT ZMYWANIA NACZYŃ
Aktualny koszt zimnej wody pobieranej z wodociągu miejskiego w Warszawie wynosi

rąc pod uwagę, że niejednokrotnie dobra bateria
kuchenna służy nam nawet 10 lat.

JAK OSZCZĘDZAĆ?

11,47 zł za 1 m3, czyli 1000 litrów. Koszt ciepłej

Przede wszystkim warto wybrać taką baterię ku-

wody jest zróżnicowany i wynosi ok. 20-28 zł za

chenną, która ma na wylewce zainstalowany tzw.

m3. Najczęściej liczony jest on poprzez dodanie

perlator zawierający zestaw sitek z jednej strony

kosztów zimnej wody oraz kosztów podgrzania

ograniczających przepływ wody, a z drugiej na-

tej wody.

powietrzających jej strumień. W efekcie wydaje

Przez typową baterię kuchenną, podczas
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nam się, że wody jest tyle samo, ale zużywamy jej

Jeszcze bardziej pomoże nam zachowanie odpowiedniej “higieny” w zakresie używania armatury
kuchennej i łazienkowej. Warto unikać puszczania
wody pełnym strumieniem. Jeśli koniecznie musimy zmywać ręcznie, to lepiej napełnić komorę
zlewozmywaka i umyć w niej wszystkie naczynia,
a bieżący strumień wody wykorzystywać tylko do
ich płukania. Zamiast kilkudziesięciu litrów wody
na jedno mycie, zużyjemy kilkanaście.
Ale najlepszym rozwiązaniem pod względem
kosztowym, jest wykorzystanie zmywarki. Chociaż
inwestycja ta długo się zwraca ze względu na
koszt samej zmywarki (nawet 5 lat), to oszczędzamy bardzo dużo czasu - a to deficytowy “towar”,
którego nie kupimy w żadnym sklepie.
Dokładne porównanie kosztów zmywarki i zmywania ręcznego, znajdziesz na blogu
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Jak wybrać zlewozmywak?
Wyposażając kuchnię większość inwestorów
skupia się na wyborze mebli kuchennych i sprzętu
AGD, nie przykładając większej wagi do wyboru
odpowiedniego zlewozmywaka.

MARCIN
GAJEWSKI
kalkulatorybudowlane.pl

Tymczasem nieprzemyślany wybór może spo-

Pod względem dostępnych modeli mamy w

durszlaka. Dwukomorowe modele posiadają

wodować dużo niedogodności w trakcie użyt-

tym momencie na rynku dostępne modele po-

dwie pełne, duże komory, w których możemy

kowania całej kuchni.

siadające od 1 do 2,5 komory. Najpopularniejsze

myć naczynia.

Wybierając zlewozmywak, musimy zadecydo-

sprzedawane dziś modele mają 1,5 i 2 komory.

Popularne modele jednokomorowe posiadają

wać między innymi o:

dodatkowo ociekacz, który sprawdzi się ideal-

●●
●●
●●
●●

nie gdy nie posiadamy dodatkowej szafki-su-

wymiarach i kształcie
liczbie komór
sposobie montażu
materiale, z którego stworzony jest
zlewozmywak
Wymiary zlewozmywaka należy dopasować do

szarki na mokre naczynia.
Rozróżniamy trzy podstawowe sposoby montażu zlewozmywaków:

wcześniej wybranych szafek przystosowanych
do jego montażu. Standardowo w marketach
budowlanych można dostać zlewozmywaki o

Półtorakomorowe

zlewozmywaki

posiadają

szerokości od 40 do 100 cm, najpopularniejsze

jedną dużą komorę i niewielką komorę po-

dwukomorowe modele mają po około 80 cm.

mocniczą, również wyposażoną w odpływ

Standardowa głębokość wynosi od 14 do 18

wody. Pomocnicza komora jest używana naj-

cm, zwykle 16 cm.

częściej do składowania i mycia sztućców, warzyw i owoców, często spełnia również funkcję
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●● wbudowane – wpuszczane w blat kuchenny. Wymagają wycięcia w blacie kuchennym
otworu o wymiarach odpowiadających
wymiarom zlewozmywaka. Sam zlewozmywak jest potem nakładany od góry na
blat i uszczelniany. Jest to w tym momencie zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj
zlewozmywaka.
●● nakładane – muszą być idealnie dopasowane do szafki, gdyż nie są one wpuszczane
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MARCIN
GAJEWSKI
kalkulatorybudowlane.pl

w blat tylko nakładane bezpośrednio na
szafkę. Kontakt z blatem mogą mieć tylko po bokach, które zresztą muszą zostać
uszczelnione.
●● podwieszane – są najbardziej skomplikowane pod względem montażu, ale najbardziej efektywne wizualne. Są podwieszane od dołu blatu, najczęściej przy blatach
ceramicznych lub z konglomeratu. Dzięki
temu powierzchnia blatu płynnie przechodzi w zlewozmywak bez dodatkowych
wybrzuszeń.
Do produkcji zlewozmywaków używane są naj-

stosowane ze względu na stosunkowo małą
odporność na zadrapania, uderzenia czy
zwykłe zacieki.

Materiał i sposób montażu tak naprawdę zależą

Wybór zlewozmywaka wydaje się skompliko-

ny zlewozmywak podwieszany pod blatem,

wany, ale tak naprawdę po krótkim zastano-

będzie to na pewno najbardziej ekskluzywne

wieniu nad jego planowanym zastosowaniem

rozwiązanie. Jeżeli chcemy osiągnąć funkcjo-

staje się bardzo prosty. Jeżeli zlewozmywak ma

nalność niewielkim kosztem, najbardziej opty-

służyć do codziennego zmywania naczyń, war-

malny będzie nakładany blat chrominklowany.

przede wszystkim od zasobności naszego portfela. Jeżeli możemy sobie pozwolić na ceramicz-

to zainteresować się modelem dwukomorowym. Jeżeli planujemy korzystać ze zmywarki,
zlewozmywak półtorakomorowy powinien być
wystarczający.

częściej 4 rodzaje materiałów:
●● zlewozmywaki chrominiklowane – zdecydowanie najpopularniejszy obecnie materiał, z którego powstają zlewozmywaki. Są
bardzo odporne na zadrapania, ścieranie,
uderzenia, jak również wysokie temperatury.
●● zlewozmywaki ceramiczne – odporne na
wszelkie uszkodzenia mechaniczne, twardsze niż stal i odporne na wysokie temperatury. Są najdroższe, ale i zdecydowanie najbardziej efektowne.
●● zlewozmywaki z tworzyw sztucznych – eleganckie, miłe w dotyku, ale bardzo mało odporne na wysokie temperatury. Przykładem
takiego materiału jest Silduran.
●● zlewozmywaki emaliowe – coraz rzadziej

Raport Specjalny - Armatura Kuchenna
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Zlewozmywaki i baterie Franke
– szwajcarska jakość I funkcjonalność
w uniwersalnym wydaniu
Franke Polska proponuje swoim klientom kompleksowy pomysł na kuchenne
wyposażenie od zlewozmywaka z baterią, po płytę grzewczą z okapem,
piekarnikiem, zmywarką, chłodziarką i systemem sortowania odpadów.
MONIKA
KONASZEWSKA
Marketing
Communication
Manager Franke Polska

Najsilniej reprezentowanym segmentem rynku
dla Franke są zlewozmywaki i baterie kuchenne.

STAL SZLACHETNA

FRANGRANIT+
Drugim, pod względem popularności materiałem, używanym przez Franke do produkcji zle-

Najpopularniejszym i najchętniej wybieranym

wozmywaków kuchennych jest FRAGRANIT+.

materiałem do produkcji zlewozmywaków jest

Wyprodukowany w 80% z prawdziwego gra-

stal szlachetna od lat, z sukcesem wykorzysty-

nitu oraz

wana przez FRANKE. Najważniejsze zalety stalo-

się wyjątkową twardością i odpornością. Dzięki

wych zlewozmywaków to:

zastosowaniu bardzo drobnych cząsteczek

●●
●●
●●
●●
●●
●●

granitu i tym samym zmniejszeniu przestrzeni

duża wytrzymałość materiału
higieniczna powierzchnia
odporność na wysokie temperatury
odporność na uderzenia
neutralna barwa i nieprzemijająca uroda
100% recykling

spoiwa akrylowego, charakteryzuje

wypełnionych spoiwem udało się uzyskać wyjątkowo gładki i delikatny w dotyku, a zarazem
bardzo odporny materiał.
Wszystkie zlewozmywaki i komory do podbudowy FRANKE wykonane z Fragranitu+ posiadają powierzchnię zabezpieczoną nową
powłoką Sanitized®, która dzięki zawartości
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jonów srebra ogranicza w 99% rozwój bakterii
i mikroorganizmów.
Cechy

charakterystyczne

zlewozmywaków

z FRAGRANITU+:
●●
●●
●●
●●
●●

odporność na zarysowania
odporność na powstawanie plam
odporność na wysoką temperaturę
odporność na uderzenia
trwałość koloru

Dostępne kolory: onyx, grafitowy, beżowy, biały
polarny, orzechowy, ciemny brąz.

MONIKA
KONASZEWSKA
Marketing
Communication
Manager Franke Polska

TECTONITE
Wybierając zlewozmywak z innowacyjnego
materiału Tectonite® sięgasz po nowoczesność,
funkcjonalność oraz swobodę działania w kuchni. Zlewozmywaki Tectonite® to nowa generacja
zlewozmywaków odpornych na wysokie tem-

Cechy charakterystyczne zlewozmywaków Tectonite:

peratury, uderzenia, zadrapania i powstawanie

●● wyjątkowa odporność na zadrapania
i ścieranie
●● odporność na powstawanie plam
●● odporność na temperatury do 300°C
●● odporność na szok termiczny
●● odporność na uderzenia
●● ochrona przed promieniowaniem UV

plam. Materiał Tectonite® jest higieniczny, lekki,
delikatny w dotyku i ekologiczny.
Dzięki ultra gładkiej, delikatnej w dotyku powierzchni, Tectonite® jest także odporny na
powstawanie plam, działanie środków chemicznych używanych w gospodarstwach do-

●● nowoczesny wygląd
●● lekki i wytrzymały
●● przyjazny dla środowiska

mowych oraz odkształcanie i odbarwianie powierzchni, powstałe przez wnikanie płynów w
jego strukturę.
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Zlewozmywaki granitowe – trwałość
płynąca z natury
Przeprowadzając gruntowny remont bądź
urządzając wymarzony dom lub mieszkanie
zazwyczaj pragniemy wykorzystać produkty
najlepszej jakości, które jednocześnie nie zrujnują
naszego budżetu.
ADA SADURAWILLIAMS
Product Manager Grupy
Zlewozmywaki w firmie
Deante

Jednym z elementów, w który warto zainwesto-

nawet do 250 st. w przypadku krótkiego kon-

w piecu. Tak przygotowany zlewozmywak jest

wać jest zlewozmywak kuchenny wykonany z

taktu i udar cieplny, czyli nagłe zmiany tempe-

odporny na czynniki zewnętrzne i nadaje się do

kompozytu granitowego. Nie tylko doskonale

ratury. Co więcej, nie są one podatne na odbar-

codziennego użytku kuchennego.

się prezentuje, ale też posiada szereg zalet.

wienia. Producenci obejmują je nawet 10-letnią

BEZ RYS I ODBARWIEŃ
Oferta zlewozmywaków jest bardzo szeroka.

gwarancją.

NATURALNY SKŁAD

SZLACHETNY STYL BEZ
DROBNOUSTROJÓW
Zastosowanie nowatorskiej technologii pro-

Do wyboru mamy modele stalowe, granitowe

Zlewozmywaki granitowe swoje właściwości

dukcji zlewozmywaków granitowych z wy-

i ceramiczne. Wiele osób automatycznie sięga

zawdzięczają materiałom, z których są wykona-

korzystaniem jonów srebra sprawia, że na ich

po te pierwsze, nie zastanawiając się nawet

ne, a także samemu procesowi produkcji. Do ich

powierzchni powstaje warstwa przeciwdrob-

nad właściwościami naturalnego kompozytu.

wytworzenia używa się płynnej masy, składają-

noustrojowa, która w 99,9% hamuje rozwój

Tymczasem materiał ten charakteryzuje wyjąt-

cej się w 80 proc. z wypełniacza mineralnego,

bakterii. Właściwości srebra sprawiają, że nie jest

kowa trwałość, dzięki czemu sprzęty są odpor-

czyli piasku kwarcowego i 20 proc. żywicy akry-

ono wymywane z podłoża i nie traci aktywno-

ne na zarysowania i ubytki, a także uszkodzenia

lowej. W trakcie produkcji do wcześniej przy-

ści, gwarantując dożywotnią antyseptyczność

na skutek lekkich uderzeń. Zlewozmywaki gra-

gotowanej formy wlewa się mieszankę, a na-

sprzętu. Oprócz licznych atutów użytkowych

nitowe są też odporne na wysokie temperatury,

stępnie częściowo utwardzony produkt wypala

niekwestionowaną
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z estetyczną maskownicą typu cap-flow, zasłaniającą odpływ.
Przed zakupem zlewozmywaka warto rozważyć wybór produktu z naturalnego kompozytu.
Oferta obecna na rynku prezentuje nie tylko
tradycyjne, ale też ultranowoczesne modele, o
czystych liniach i w interesujących kolorach.

ADA SADURAWILLIAMS
Product Manager Grupy
Zlewozmywaki w firmie
Deante

granitowych jest wygląd. Produkty z kompozytu doskonale się prezentują, dodając kuchennej

ROZWAŻNE ZAKUPY

aranżacji wyrafinowania. Najczęściej można

Kupując zlewozmywak granitowy warto spraw-

wybierać spośród kilku kolorów, jednak miło-

dzić, czy model, który zamierzamy nabyć ma

śnikom nowinek spodobają się odcienie meta-

wycięte otwory na baterię i pokrętło korka

lik, uzyskane dzięki dodaniu frakcji aluminium.

automatycznego, umożliwiające zamykanie

Oprócz ciekawych barw projektanci zaskakują

i otwieranie sitka, czyli odpływu. Dzięki temu

niestandardowymi kształtami, proponując np.

będziemy pewni, że nie popełnimy błędu wybi-

modele przypominające łagodną falę.

jając otwory. Niektóre modele są sprzedawane
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Zlewozmywaki kompozytowe odporne
jak granit
Ich główną zaletą – obok doskonałej trwałości i odporności na uszkodzenia
mechaniczne – jest możliwość dopasowania do koloru kuchennych mebli,
blatu lub sprzętu AGD.
ANNA
USAKIEWICZ
Dziennikarka magazynu
„Świat łazienek i kuchni”

Wybierając zlewozmywak kompozytowy mo-

na zarysowania i pęknięcia, czyli różnego rodza-

żemy przebierać w wielu kolorach, a także do-

ju uszkodzenia, które mogą zdarzyć się w kuch-

brać baterię w odcieniu zlewozmywaka lub

ni. Zlewozmywaki kompozytowe są odporne

chromowaną.

na działanie wysokiej temperatury, zwłaszcza
te wykonane z żywic akrylowych (do 280º C),

Na początek sprawdźmy, co kryje się pod nie-

nieco mniejsza odporność cechuje kompozyty

co ogólnym określeniem „zlewozmywaki kom-

z żywic poliestrowych (do 180º C). Nie daje to

pozytowe”, tym bardziej, że często możemy się

jednak całkowitej gwarancji bezpieczeństwa,

także spotkać z – używanym zamiennie – ter-

nie wolno zatem odkładać gorących garnków

minem „zlewozmywaki granitowe”. Czy wszyst-

bezpośrednio z kuchenki na zlewozmywak

kie zlewozmywaki kompozytowe wykonane są

(mają one wyższą temperaturę, w efekcie na

z wykorzystaniem granitu?

TRWAŁY MATERIAŁ

powierzchni zlewu mogą pojawić się przebartakże kompozyty oparte na włóknie szklanym.

wienia). Zlewy kompozytowe są również łatwe

Drobne cząsteczki minerałów po zmieleniu po-

w czyszczeniu i konserwacji, ale z biegiem czasu

Zlewozmywaki kompozytowe wykonywane są

łączone są w jednorodną w kolorze i strukturze

wycierają się, zatem warto zrezygnować z uży-

z rozdrobnionych minerałów, zazwyczaj grani-

masę za pomocą żywic syntetycznych (polie-

wania proszków do czyszczenia. Kompozyty są

tu, ale także kwarcu i krzemu. W przypadku zle-

stru lub akrylu). Kompozyt jest materiałem nie-

odporne na działanie substancji spożywczych,

wów z metalicznym wykończeniem, również z

zwykle trwałym, a wykonane z tego materiału

nawet tych kwaśnych w odczynie i niestrasz-

dodatkiem miki. Wysoką jakością odznaczają się

zlewozmywaki cechuje wyjątkowa odporność

ne im plamy z wina czy soków albo herbaty,
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ale pod warunkiem, że od razu je spłuczemy.

producenci oferują zarówno zlewy, jak i blaty z

chronią także przed powstawaniem osadu ka-

Kompozyt jest odporny na uszkodzenia mecha-

tego samego materiału. Decydując się na takie

miennego. Zlewozmywaki wykonane z takich

niczne, zatem w zlewozmywaku możemy zmy-

rozwiązanie możemy uzyskać oryginalny efekt

materiałów łatwo uchronić przed zabrudze-

wać ręcznie ciężkie patelnie czy brytfanny, bez

– zlewozmywak i blat jako całość (łączenie jest

niem, a także utrzymać w czystości. Do co-

obawy o uszkodzenie. Głębsze, niż w przypadku

wykonane bardzo dokładnie i widoczne jedynie

dziennej pielęgnacji wystarczy wilgotna gąbka,

zlewozmywaków stalowych, komory główne

z bliska).

co oznacza mniej detergentów. Niektóre zlewo-

(ok. 20 cm) ułatwiają zmywanie dużych naczyń.

KOLORY I KSZTAŁTY

ANNA
USAKIEWICZ
Dziennikarka magazynu
„Świat łazienek i kuchni”

W kwestii kształtów również trudno mówić
o ograniczeniach. Poza klasycznymi prostokątnymi producenci proponują także modele

Duży wybór kolorów i kształtów zlewozmy-

okrągłe lub kwadratowe (jednokomorowe),

waków

możliwość

sześcio-, a nawet ośmioboczne, owalne, pół-

dopasowania ich do stylu oraz kolorystyki

okrągłe; do montażu wzdłuż ściany i w narożni-

pomieszczenia. Chociaż wśród wyrobów kom-

ku. Największa różnorodność cechuje modele z

pozytowych zdecydowanie największą grupę

dodatkową małą komorą (tzw. 1,5-komorowe).

stanowią modele czarne i jasne (białe, piasko-

Mała komora, zazwyczaj także płytsza, przybiera

we), to bez problemu znajdziemy także zle-

rozmaite kształty: często bywa miniaturą głów-

wozmywak niebieski, zielony, a nawet poma-

nej komory, albo lustrzanym odbiciem kształ-

rańczowy. Podstawową część oferty stanowią

tu ociekacza. Wyposażona w osobny odpływ

modele w odcieniach beżu i szarości ze struk-

przydaje do osuszania warzyw i owoców lub

turą typu sól-pieprz; możemy wybrać gładką

sztućców.

kompozytowych

daje

powierzchnię lub nieco chropowatą, imitującą
kamień. Wszystko po to, aby dopasować zlew
do koloru mebli lub blatu, albo wprowadzić
element kontrastu. Czarny zlew na białym blacie? Czemu nie! Kompozyty doskonale komponują się z blatami z drewna lub laminowanymi i oczywiście kompozytowymi. Niektórzy
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zmywaki wykonane są z materiału wzbogaconego dodatkowo jonami srebra, które zapobiegają rozwojowi bakterii.

CZYSTA POWIERZCHNIA
Na rynku dostępne są zlewozmywaki kompozytowe ze specjalnymi powłokami, które ułatwiają
czyszczenie i pielęgnację, ponieważ sprawiają,
że zabrudzenia i osady nie przywierają do powierzchni zlewu. Powłoki uszlachetniające
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Dlaczego zlewozmywak ze stali?
Stal jest nie tylko estetyczna, ale i odporna na
korozję oraz mało wrażliwa na uszkodzenia
mechaniczne np. przez ostre narzędzia.

ZBIGNIEW
GÓRECKI
Redaktor pomyslnadom.pl

Jej zaletą jest duża odporność na wysokie tem-

wysokości szafek kuchennych, jak również

peratury, dzięki której do zlewozmywaka wy-

do usytuowania i gabarytów baterii – tak by

lewać można bez obawy nawet wrzący olej (o

uniknąć sytuacji, w której przeszkadzałaby ona

ile pozwala na to materiał, z jakiego wykonane

w zmywaniu np. większych garnków czy

są rury odpływowe), a jego obudowy czy np.

naczyń.

ociekacza używać do odstawiania gorących
garnków.

Nie mniej istotne od praktycznych są względy estetyczne. Kolor i faktura zlewozmywaka

Wybór odpowiedniego typu zlewozmywa-

powinna być dobrana tak, by harmonizowała

ka stalowego powinien być oczywiście po-

ze stylem reszty kuchni, a przede wszystkim

przedzony rozpoznaniem własnych potrzeb.

z baterią – zwykle nie najlepiej bowiem wy-

Przykładowo, jeśli posiadamy zmywarkę, a licz-

gląda zestawienie stalowego zlewu z armaturą

ba domowników jest niewielka, do codzien-

wykonaną np. z mosiądzu czy tym bardziej gra-

nego użytku w zupełności wystarczy prosty

nitową. Warto pamiętać, że stalowe zlewozmy-

zlewozmywak jednokomorowy. Jeśli dysponu-

waki oferowane są w odmianach różniących się

jemy większą kuchnią i większymi potrzebami

fakturą powierzchni. Najbardziej rozpowszech-

w zakresie zmywania, lepiej jest wybrać zlewo-

nione są zlewy z wykończeniem gładkim, które

zmywak półtora- lub dwukomorowy, najlepiej z

są chyba najbardziej estetyczne, ale zarazem

ociekaczem pozwalającym na wstępne osusze-

najtrudniejsze w utrzymaniu – wymagają czę-

nie naczyń. Rozmiary i głębokość komór powin-

stego mycia i wycierania do sucha, gdyż w prze-

ny być dopasowane do wielkości, a zwłaszcza

ciwnym wypadku powstają brzydkie zacieki
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i łatwo osadza się kamień. Lepsze pod tym względem (ale i droższe) są zlewozmywaki z tzw. wykończeniem szczotkowanym, mające fakturę przypominającą „podrapaną” lub rzeczywiście chropowatą,
a tym samym łatwiejszą do utrzymania w czystości i odporniejszą na zadrapania. Oczywiście one także
wymagają pielęgnacji, jednak nie aż tak częstej i starannej.
Pamiętać należy, że warunkiem estetycznego wyglądu i długiej trwałości stalowego zlewozmywaka
jest jego staranna konserwacja. Oprócz codziennego mycia przy okazji zmywania, powinno się w tym
celu co jakiś czas przecierać powierzchnię do sucha i starać się likwidować od razu dostrzeżone plamki
rdzy. W żadnym razie do czyszczenia zlewu nie należy stosować środków ściernych, drucianych szczotek ani agresywnych chemikaliów w rodzaju kwasu solnego etc. Czyszczenie stalowej powierzchni powinno odbywać się z użyciem dostępnych w sklepach środków specjalnie do tego przeznaczonych,

ZBIGNIEW
GÓRECKI

do usuwania kamienia wystarczy w zupełności po prostu podgrzany roztwór zwykłego octu. Dobrze
traktowany zlewozmywak ze stali nierdzewnej przetrwać może bez sprawiania kłopotów całe dziesięciolecia, dzięki czemu koszt jego nabycia zdąży zwrócić się wielokrotnie.

Redaktor pomyslnadom.pl
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Małe jest piękne!
Jaki zlewozmywak wybrać do małej kuchni?

GRZEGORZ
LEŚNIEWSKI
pieknydom24.pl

Jaki zlewozmywak wybrać do małej kuchni?

w wypustki na deskę do krojenia, wypuklenia

Producenci już dawno zadbali o konsumentów,

Cóż, w pierwszej kolejności zatroszczyłbym

na miskę, durszlak, czy też garnek. Wykończenia

którzy mają/mieli problem z doborem odpo-

się o cały system kuchenny, czyli przy wy-

to spory plus dla małej kuchni, która również

wiedniego zlewozmywaka do małej kuchni,

borze zlewozmywaka pomyślałbym również

ma prawo być urządzona komfortowo i funk-

więc bez problemu znajdziemy odpowiedni

o baterii. Przy kuchni o małej powierzchni trze-

cjonalnie. Kolor, czy też kompozyt to już kwestia

produkt. Wystarczy trochę poszukać, popytać,

ba odpowiednio rozplanować rozmieszczenie

estetyki i gustu.

czy też poszperać w Internecie. Warto poświę-

sprzętów gospodarstwa domowe, tak aby zna-

cić trochę czasu na wybór odpowiedniego

lazło się miejsce na lodówkę, piekarnik, czy też

zlewozmywaka, pozwoli nam to w przyszłości

zmywarkę...no i oczywiście nasz zlewozmywak.

bardziej komfortowo spędzać czas w naszej

I tu mamy pierwszy problem. Wszystkiego nie

kuchni.

zmieścimy. Czy na pewno?! Można zyskać trochę przestrzeni, jeśli zakupimy zlewozmywak
narożny lub jednokomorowy.

Kolejna prak-

tyczna rada. Zrezygnuj z dużego ociekacza, tym
bardziej jeśli masz w kuchni zmywarkę. Kilka
centymetrów kwadratowych zaoszczędzimy
wybierając również komorę. Dobrze by zarówno głębokość, jak i kształt w pełni wpisywały
się w charakterystykę naszej kuchni. O czym
warto jeszcze pamiętać? Na rynku są dostępne
bardzo praktyczne zlewozmywaki wyposażone
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Zlewozmywak i akcesoria
Współczesny zlewozmywak pełni nie tylko tradycyjne
funkcje, ale być też blatem roboczym umożliwiający
obróbkę produktów (rozpakowywanie, mycie, płukanie,
obieranie, krojenie, odsączanie, rozmrażanie).
Dodatki ułatwiające pracę w kuchni czasami są sprzedawane w komplecie ze zlewozmywakiem, częściej jednak
trzeba dokupić je oddzielnie. Warto wcześniej sprawdzić
dokładnie rozmiar i kształt tych elementów, by mieć
pewność, że będą pasowały do zlewozmywaka.
●● Deski do krojenia. Mogą być z drewna, tworzyw
sztucznych lub kompozytów, nakładane są na komory lub ociekacz. Powiększają one powierzchnię robo-

również kupić specjalne koszyki do suszenia naczyń ze stojakami na talerze oraz pokrywki.
●● Dozowniki płynu do mycia naczyń. Umieszcza się
je w blacie koło zlewu lub na brzegu zlewozmywaka,
pod warunkiem, że można w nim wyciąć dziurę.
●● Kosze na śmieci. Najlepsze są zestawy kilku pojemników pozwalające na segregację śmieci. Lokuje się je
w szafce pod zlewozmywakiem. Te z pokrywą ograni-

czą blatu i ułatwiają np. obieranie i krojenie warzyw.
●● Ociekacze. Zwykle wykonane z tworzywa sztucznego, montowane są przy zlewozmywaku i mogą
służyć jako pokrywa komory. Do mniejszych komór
służą wkładki ociekowe z tworzyw sztucznych lub
stali nierdzewnej. Mają one formę sitka służącego do
odsączania. Można również dokupić tarki do warzyw
nakładane na wkładki.
●● Koszyki. Najczęściej wykonane są ze stali nierdzewnej lub lakierowanej albo powlekanej tworzywem
sztucznym – dostępne są, w różnych kolorach. Służą
do płukania i osuszania warzyw i owoców, ale można

czają wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów.
●● Młynki. Mają niewielkie rozmiary i montuje się je pod
zlewozmywakiem. Rozdrabniają wszelkie odpady organiczne, które następnie wraz z wodą spływają do
kanalizacji. W domu jednorodzinnym rura kanalizacyjna odprowadzająca wodę wraz z rozdrobnionymi
odpadami nie musi mieć średnicy większej niż typowe odprowadzenie od zlewozmywaka (50 mm).
Młynki do użytku domowego mają moc silnika 0,5 lub
0,75 kW. Zasilane są prądem jednofazowym (230 V) i wymagają uziemienia. Młynek uruchamia się przyciskiem,
który najwygodniej jest umieścić na blacie lub na ścianie
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O raportach
Skąpiec.pl
Analiza preferencji zakupowych użytkowników porównywarki Skąpiec.pl jest próbą zmierzenia i opisania zachowań oraz
preferencji korzystających niej Internautów. Dzięki treściom zawartym w raportach, producenci i sprzedawcy mogą lepiej rozpoznać potrzeby kupujących, a także precyzyjniej ustalać cele
sprzedażowe. Dostają oni bowiem informację, które produkty
czy też jakie konfiguracje produktów są najczęściej poszukiwane przez użytkowników jednego z największych serwisów e-commerce w Polsce.
Wydawnictwa specjalne Skąpiec.pl to cenne źródło informacji nie tylko dla producentów, ale również dla konsumentów,
którzy z roku na rok coraz chętniej korzystają z usług sklepów
internetowych. Właśnie z myślą o miłośnikach zakupów online,

Kontakt w sprawach związanych
z raportami Skąpiec.pl

MARTA BILIŃSKAROCHEWICZ

Specjalista ds. PR
m.bilinska@skapiec.pl
Tel: 71 / 79-45-992

raporty specjalne Skąpiec.pl wzbogacone zostały między innymi o krótkie poradniki zakupowe oraz wypowiedzi specjalistów
z omawianej tematyki.

MONIKA KAMIŃSKA

Młodszy specjalista ds. PR
m.kaminska@skapiec.pl
tel: 71/79-45-992
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