
Vodovodní baterie a jak najít tu vhodnou

Napsal uživatel Marek Novotný
Čtvrtek, 23 Duben 2015 06:54

Při rekonstrukci koupelny se vždy zamyslete nad výběrem koupelnové baterie, bez které se
chod koupelny neobejde. Víme, že nabídka na trhu je velmi široká, a  je velmi obtížné se v
tomto odvětví vyznat. Nejběžnější typy baterií vám nyní představíme v tomto článku. Vodovodn
í baterie  js
ou vyráběny v různých provedeních a také tvarech. Důraz se klade především na jejich
úspornost

  

Baterie bychom měli vybírat podle několika hledisek. Vždy je třeba vybrat baterii, jejíž design
bude ladit s naší koupelnou. Cena a kvalita jsou hlavní atributy, které udávají směr v
rozhodování při koupi. Dávejte si pozor, zda je vodovodní baterie  tichá a dobře se ovládá.
Dlouhodobá záruka a úspora spotřeby vody jsou také vlastnosti, na které se při nákupu
koupelnové baterie zaměřte.

  

Nejčastější materiály koupelnových baterií jsou chrom, nikl či mosaz. U broušeného chromu i
leštěného niklu je hlavní předností perfektní vzhled i po mnoha letech. Dbejte na to, že
materiály mají velký vliv na hygienickou nezávadnost vody tekoucí z baterie!

  

Podle ovládání rozdělujeme baterie kohoutkové, pákové, termostatické nebo bezdotykové.
Kohoutkové baterie jsou vhodné nad vanu, kdy při jejím napouštění nemusíte nastavovat
optimální poměr teplé a studené vody. Pákové baterie umožňují mnohem lepší citlivost a
nastavení vody. Také jsou praktičtější než kohoutkové. Pákou nastavujete jak tlak vody, tak i
teplotu vody. Bezdotykové baterie ovládáme přerušením paprsku, s přednastavenou teplotou a
tlakem vody. Často na ně narážíme v restauracích, hudebních klubech apod. Jejich výhoda tkví
hlavně v hygienickém hledisku a snadné obsluze. Termostatické baterie mohou oproti běžným
bateriím ušetřit až 50 % vody. Automaticky směšují studenou a teplou vodu. Nastavíte
požadovanou teplotu vody a baterie automaticky míchá teplou a studenou. Jsou bezpečné
především pro děti, protože mají bezpečnostní pojistku.
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http://www.koupelnovevybaveni.cz/vodovodni-baterie/

