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Nové technologie umožňují šetřit vo-
dou již v kartuši (kartuš je vnitřek ba-
terie, mísí se v ní teplá a studená voda
a reguluje průtok vody, existují kartuše
plastové pro levnější baterie a kvalitněj-
ší kartuše s keramickými destičkami).
Moderní prvky těla baterie zase rozši-
řují možnosti jejího používání. Začíná
to otočným ramínkem, k běžné výba-
vě již patří vysouvací sprška s přepí-

KuChyně
S barevnými hadicemi. Kuchyňské baterie essence a Concetto

Professional mají 28mm kartuši, přepínání mezi sprchovým režimem
a proudem vody. Vytahovací sprcha umožňuje otáčet hadicí (na výběr

v několika barvách) všemi směry. Cena essence Professional
12 774 Kč, cena Concetto Professional 10 389 Kč. Grohe.

SPeCiální Baterie
Kromě obyčejných kuchyňských baterií, jejichž cena startuje na pár

stokorunách, pořídíte modely, které umí víc než jen pustit vodu.

S pružinou.
Páková baterie
Cuadro Swing B
v provedení chrom má vysoké ramínko
se sprchou otočné o 360° a přepínání
funkce sprcha/tryska s perlátorem.
Cena od 7 990 Kč. Teka.

načem proudu nebo alespoň koncovka
s perlátorem, který vodu provzdušňuje
a snižuje tak její spotřebu. U špičko-
vých modelů spustíte vodu jen doty-
kem výtokového ramínka, aniž byste
otáčeli kohoutkem nebo pákou. Může-
te mít i baterie ovládané nohou nebo
elektronickým senzorem. Existují i ta-
kové, které vodu přefiltrují a upraví
na vodu chlazenou nebo vroucí.
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Nízké, vysoké
i sklopNé
Prostor v okolí baterie ovlivňuje, ja-
kou výšku dřezové baterie zvolíte.
Nízká je u dřezu méně praktická v
tom, že tu nenapustíte vodu do
většího hrnce nebo kbelíku a také pod
ní hůře umyjete větší kusy nádobí.

Tento problém ale řeší koncovka nebo
sprška, která se vysouvá z těla baterie.
Vysoké tělo a obloukové ramínko se ví-
ce hodí do otevřeného prostoru, třeba
na ostrůvek s mycím centrem. Tomu
sluší i pružinové baterie, jejichž vyso-
ké výtokové ramínko je obtočeno pru-
žinou a k tělu baterie je připevněna

S Granitovým
náStřikem.

Baterie Mont B 978 tG
topaz s chromovou pákou,
nízkým ramínkem otočným
o 120°a výsuvnou sprchou.
Cena od 3 490 Kč. Teka.

ovládaná nohou.
Páková dřezová baterie
essence s funkcí Foot
Control. Vodu můžete

spustit i nohou, a to dotykem
senzoru pod dvířky skříňky.

napájení lithiovou baterií
6 V. Ve výbavě je vytahovací

duální sprška. Cena
11 500 Kč. Grohe.

pod okno. Páková dřezová
baterie FG 7427.031

Quantum three pod okno,
se samostatnou sprchou,

vhodná pro montáž do žuly
a umělých kamenů.

Doporučená cena
14 036 Kč. Franke.

S napojením na dva zdroje vody.
Baterie Blanco Fontas 2 v 1 s otočným vysokým
ramínkem. Umožňuje napojení na dva zdroje vody
(pitná a užitková) anebo na vodní filtr. Každý zdroj
vody se ovládá samostatnou pákou, oddělené
výtoky brání smíchání pitné vody s užitkovou.
Cena 10 790 Kč. Ancor. GuSto.

Vodovodní baterie
od Pyramis
v provedení chrom
je osazena kartuší
s keramickými
disky, jejichž
překrýváním je
regulováno jak
průtokové množství,
tak teplota vody.
Cena 6 299 Kč.
Oresi.

Materiály a druhy

Baterie jsou nerezové, pochromované,
mosazné či titanové. Jejich těla mohou
mít i nástřik z umělého kamene nebo
keramiky, mohou být zdobená prvky ze
skla, dřeva nebo plastu.

Podle toho, kde je vodovodní armatura
umístěna, hovoříme o baterii nástěnné

(napojuje se na trubky přímo ze zdi),
podomítkové (armatury jsou skryty pod
omítkou, vidět jsou pouze ovládací
prvky), nebo stojánkové umístěné v těle
dřezu nebo na kuchyňské desce (ve zdi
pod dřezem jsou kohoutky, na které se
napojí tzv. flexihadičky od baterie).
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sprcha, která má velký akční radius.
Sprcha se snadno vysouvá a u někte-
rých modelů jde vytáhnout až do
délky půl metru od dřezu.
Jestli plánujete umístit dřez pod ku-
chyňské okno, vybírejte z bajoneto-
vých (vytáhnete je z patky a odložíte
stranou), sklápěcích nebo výsuvných
baterií, které v případě potřeby sklo-
píte nebo vysunete a položíte na pra-
covní desku. Výsuvné baterie ocení-
te nejen pod oknem, ale i u dřezů,
u nichž baterii zasunete a dřez scho-
váte pod krájecí desku nebo skleně-
ný kryt.

Baterie, která poskytne
upravenou vodu k pití

zapuStitelná.
Směšovací baterie
Blanco eloscope-F ii,
určená hlavně pro
montáž ke dřezu
před okno. Funkční
v jakékoliv pozici.
Zapotřebí jsou
2 otvory o průměru
35 mm pro baterii
a ovládací páčku.
Cena 16 610 Kč.
Ancor.

Baterie Grohe Blue Home vodu
přefiltruje a nabídne vám ji jako
chutnou vodu na pití, chlazenou,
neperlivou, jemně perlivou
i perlivou.

Pro volbu mezi nimi stačí stisk
tlačítka na rukojeti s lED diodami.

Cena 68 133 kč. Grohe.

(Existuje i baterie s funkcí varné
konvice. Pod dřezem je instalovaný
malý bojler.)

náStěnná klaSika. Dřezová baterie Morava
v provedení stará mosaz s kulatým otočným
ramínkem je vybavena keramickými vršky od
německé firmy Flühs. Prodává se s roztečí 100
a 150 mm. Cena 3 908 Kč. RAV Slezák.

KoliK stoJí?

� V nabídce jsou obyčejné baterie

s plastovými kartušemi a bez

speciálních funkcí za pár stokorun.

� Modely s více funkcemi a keramickými

kartušemi se pohybují v řádech tisíců.

� Chytré baterie, které ohřívají

nebo filtrují vodu, stojí i několik

desítek tisíc korun.

dotyková. Baterie z kolekce touch Me italské
značky remer rubinetterie spustíte pouhým dotykem
kdekoliv na těle baterie. některé modely jsou vybaveny
leD osvětlením, které značí teplotu vody. Cena
35 726 Kč, v akci 19 900 Kč. Perfecto design.

TEploTA A pRŮTok
Na výběr máte kohoutky s křížovým
nebo růžicovým ovládáním, pohodlné
pákové baterie nebo baterie termosta-
tické. Baterie se dvěma kohoutky se
hodí k venkovskému a retro stylu, ale
dlouho u nich mícháte požadovanou
teplotu vody. S tím si lépe poradí pá-
kové směšovací baterie. Na oblibě zís-
kávají termostatické baterie s jedno-
duchým nastavením průtoku a teploty
vody. Termostat totiž vodu sám namí-
chá a udržuje ji na vámi nastavené
teplotě, což také zvyšuje bezpečnost.
Tyto baterie ušetří až 50 % vody.


