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„ZGŁOŚ REMONT”

Tylko u nas
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NOWALIJKI 
z własnego 

balkonu

ZAPRASZAMY DO ŚRODKA!

Mieszkanie
na starej 
Pradze  
41 m2 dla dwojga 

W zielone
gramy
Mieszkanie 
na warszawskim 
Ursynowie

W kolorach
ziemi
Wnętrza 
inspirowane 
naturą
i Dalekim 
Wschodem 

ŚWIECĄCA 
OZDOBA
Lampy wiszące

 DREWNO 
w roli głównej

Podłogi 
w różnych stylach

Wiosna
w domu
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WYKAŃCZAMY I REMONTUJEMY  Czysta woda

Czysta 
woda 

OpracOwanie: EWA STROIK  zdjęcia: PRODUCENCI

icie wody z kranu to roz-
wiązanie, dzięki które-
mu ograniczymy koszty 

oraz zadbamy o środowisko. Warto 
jednak zastosować metody, które po-
prawią jakość i smak wody – filtry na 
kran, systemy pod zlewozmywak, bate-
rie filtrujące, a doraźnie dzbanki czy bu-
telki filtrujące. Filtry do wody różnią się 
budową, wydajnością, skutecznością 

w usuwaniu zanieczyszczeń różnego 
pochodzenia. Zawsze należy je dobie-
rać do potrzeb gospodarstwa, czyli ja-
kości i twardości wody. Przy samodziel-
nym wyborze systemu filtracji lepiej 
zdecydować się na proste rozwiązania. 
W przypadku większych problemów 
z jakością wody zalecana jest konsulta-
cja ze specjalistą, który pomoże stwo-
rzyć układ filtrów.

Krystalicznie czysta 
woda w domu to 
marzenie wielu z nas. 
Aby móc taką pić 
prosto z kranu, 
wystarczy 
zastosować 
odpowiedni sposób 
filtracji.  

P

Komfortowa bateria 3w1: woda filtrowana i niefiltrowana 
z jednej wylewki z osobnymi kanałami przepływu, ma  
oddzielną dźwignię z prawej strony do wody mieszanej 
(ciepłej i zimnej) oraz dźwignię do wody filtrowanej 
z lewej strony; wyciągana wylewka ułatwia napełnianie 
naczyń, BLANCO Fontas-S II, comitor.pl

Z KRANU
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FILTRACJA  
DZIĘKI BATERIOM 

Spożywanie czystej i zdrowej wody jest możliwe dzięki bateriom kuchennym z filtrem. Są to modele, w których 
dzięki wykorzystaniu specjalnych technologii, zwykła woda jest oczyszczana z tych substancji, które mogą 
negatywnie wpływać na jej smak i zapach. Są to chlor, osady wapienne i metale ciężkie, czyli te zanieczyszczenia
i związki, które woda przyswaja w trakcie przemieszczania się przez rury wodociągowe. Woda jest też wolna
od rdzy, mikrocząsteczek plastiku oraz bakterii i wirusów. Tak przygotowana woda sprawi też, że poprawi
się aromat oraz wygląd (brak osadu) przygotowanych na niej napojów. Decydując się na takie baterie, przyczyniamy 
się do dbania o środowisko i oszczędzamy. Na rynku dostępne są również baterie przystosowane do współpracy
z systemem filtrującym. Tego typu armatura ma dwa wypływy wody, dzięki którym możemy korzystać 
równocześnie z wody filtrowanej i wodociągowej, a samo przełączenie trwa chwilę.

Nowoczesna technologia w klasycznej stylistyce, idealnie 
pasującej do modnego stylu modern farmhouse; oddzielne 
sterowanie wody przefiltrowanej oraz wody z wodociągu; 
dostępna w opcji satin gold, chrom i szczotkowany mosiądz, 
BLANCO Sora, comitor.pl

Dziś na czasie są baterie funkcjonal-
ne. Marka BLANCO, którą oferujemy 
w COMITOR już od 28 lat,  nie-
ustannie podąża za zmieniającymi 
się trendami we wzornictwie, ale 
przede wszystkim w technologii. 
Oprócz podstawowych funkcji, jaką 
jest serwowanie wody, baterie mają 
rozbudowane funkcje, jak filtrowanie, 
precyzyjne odmierzanie, podgrzewa-
nie oraz chłodzenie wody, a nawet 
uzyskiwanie wody gazowanej prosto 
z baterii kuchennej. Coraz bardziej 
popularne są baterie filtrujące wodę, 
które zdecydowanie poprawiają jej 
jakość oraz smak. Kolejną korzyścią 
płynąca z takiej baterii jest moż-

liwość zrezygnowania z zakupów 
plastikowych butelek z wodą, dzięki 
czemu oszczędzamy miejsce w domu 
i zmniejszamy zużycie plastiku, a co 
za tym idzie dbamy o środowisko. 
Istotnym elementem jest też możli-
wość kolorystycznego i stylistycznego 
dopasowania baterii z filtrem do wnę-
trza kuchni. Mamy tutaj do wyboru 
baterie chromowa ne, stalowe, bardzo 
modne ostatnio czarne, a nawet 
i kolorowe, dopasowane do odcieni 
zlewozmywaków BLANCO z kom-
pozytu Silgranit, co pozwala na ich 
idealne dopa sowanie. Co więcej, poza 
kolorem możemy też wybrać model 
o bardziej nowoczesnej (np. BLANCO

Fontas) lub klasycznej stylistyce (np. 
BLANCO Sora), który pięknie pasuje 
do wnętrz w stylu modern farmhou-
se. Już niebawem zaprezentujemy 
też nową kolekcję baterii w bardzo 
pożądanym ostatnio złocie: w elegan-
ckiej wersji Satin Gold.

Dlaczego warto filtrować wodę?

ANNA WROŃSKA ELÍAS 
PR i Marketing Manager 

COMITOR
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