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Dziś na ringu „MI”: instalacje w łazience 
baterie, zestawy natryskowe, syfony, zawory

duro

Ring „Ma ga zy nu In sta la to ra“ to miej sce, gdzie od by wa się  
„wal ka“ fa chow ców na ar gu men ty. Każ dy bio rą cy udział 
w star ciu bro ni swo ich do świad czeń (i prze świad czeń...), 
swo je go chle bo daw cy bądź spon so ra, swo jej wie dzy i wia-
ry. Przed mio tem „spo ru“ bę dą tech no lo gie, ma te ria ły, na-

rzę dzia, me to dy, pro duk ty, teo rie                 - sło wem wszyst ko, co cza-
sem róż ni lu dzi z bran ży in sta la tor skiej. Każ dy z au to rów jest 

oczy wi ście świa do my, iż wy stę pu je na rin gu.  W styczniu na ringu:  
??????????????????????????..

W łazience liczy się każdy detal, o 

czym dobrze pamięta producent ar-

matury łazienkowej - właściciel mar-

ki duro. Produkty tej firmy cieszą się 

sporym zainteresowaniem za sprawą 

innowacyjnych rozwiązań, połączo-

nych z długą trwałością wyrobów, es-

tetyką wykonania oraz sprawnym ser-

wisem działającym na terenie całego 

kraju. Poniżej przedstawiamy Pań-

stwu wybrane produkty. 

Baterie 

Dobrze wiemy, że wzór baterii jest 

ważny, ale to nie wszystko. Nasi kon-

struktorzy dużą wagę przykładają do 

takich rozwiązań technicznych i 

doboru podzespołów, aby użyt-

kowanie baterii było bezawaryj-

ne i sprawiało przyjemność przez 

wiele lat. Korpusy baterii wyko-

nane są z mosiądzu odpowiada-

jącego normom europejskim i 

wymaganiom Państwowego Za-

kładu Higieny. Głowice baterii 

posiadają wysoki współczynnik 

przepływu, co wiąże się z ni-

skimi szumami podczas ich użytko-

wania, natomiast zastosowane napo-

wietrzacze posiadają funkcję oszczęd-

ności wody, nawet do 50%. Mimośro-

dy baterii ściennych posiadają solidną 

budowę i wykonane są ze stali nie-

rdzewnej, co wiąże się z ich wytrzy-

małością oraz łatwością montażu. W 

zestawie umywalkowych baterii ORO 

znajduje się mosiężny korek typu 

klik-klak, który jest bardzo estetycz-

ny i łatwy w obsłudze. Ważnym, częs-

to pomijanym elementem są węże 

przyłączeniowe. My zdaliśmy się na re-

nomowaną firmę TUCAI, 

hiszpańskiego producenta z 

ponad 50-letnim doświad-

czeniem. Warto dodać, że 

100% gotowych baterii 

przed opuszczeniem fabry-

ki jest sprawdzanych na 

szczelność wodą pod ciś-

nieniem oraz sprężonym 

powietrzem. Wszystkie ba-

terie objęte są serwisem 48 

h w domu klienta; oznacza 

to, że po otrzymaniu kom-

pletnego zgłoszenia reklama-

cyjnego, reakcja naszych serwisan-

tów następuje w ciągu 2 dni roboczych. 

Zestawy natryskowe 

Ich cechą charakterystyczną jest 

deszczownica (okrągła lub kwadrato-

wa) wykonana ze stali nierdzewnej, ce-

chująca się odpornością na zarastanie 

kamieniem, która wyposażona jest w 

system SLIM zapobiegający zaleganiu 

wody w deszczownicy. W komplecie 

znajduje się wąż rozciągany 1,3-1,6 m 

z końcówką antyskrętną i podwójnym 

oplotem, słuchawką 3-funkcyjną z 

systemem antykamiennym i prze-

łącznikiem strumieni w rączce, meta-

lowy drążek, ceramiczny przełącznik 

strumienia oraz mydelniczka. Wszyst-

kie zastosowane rozwiązania wpływa-

ją na wieloletnie, bezawaryjne użyt-

kowanie, co zostało potwierdzone tes-

tami w laboratorium producenta. 

Syfony 

Każdy, kto choć raz wymieniał sy-

fon, wie, że jednym z podstawowych 
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Dzisiejsze łazienki to często jedne z ważniejszych pomieszczeń w 
mieszkaniu, nie tylko ze względu na swoją wysoką funkcjonalność, 
ale także dzięki możliwościom aranżacyjnym. Wiele osób zleca pro-
jekt swojej łazienki pracowniom architektonicznym, oczekując, by 
była ona ładna, funkcjonalna i bezpieczna.

www.instalator.pl

Py ta nie do... 
Czy posiadają Państwo w ofercie 

zawory kątowe, które zbudowane są  
z elementów, na których nie osadza się 

kamień wapienny i dodatkowo trzpień 
zaworu zabezpieczony jest trzema  

o-ringami?
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kryteriów, jakim powinien się kiero-

wać klient przy wyborze tego pro-

duktu, jest szczelność połączenia. 

Jest ona wynikiem dokładności wy-

konania gwintworaz elastyczności 

uszczelnień. Crudo, siostrzana firma 

duro proponuje swoim klientom roz-

wiązania zapewniające wymaganą 

szczelność przy zapewnionej jedno-

cześnie estetyce wykonania. 

W nowoczesnej łazience odsłonię-

ty, chromowany syfon jest elementem 

ozdobnym. W naszej ofercie posiada-

my syfony chromowane butelkowe i 

rurowe, oraz wykonane w kształcie wal-

ca lub prostopadłościanu. Wszystkie sy-

fony chromowane wykonane są w 

technologii zabezpieczającej przed 

niebezpieczeństwem powstania wy-

kwitów na chromie, czyli oszpecenia 

widocznego produktu. 

Wysoka temperatura wody i jej wy-

soka twardość w połączeniu z niezbyt 

częstymi operacjami otwarcia i za-

mknięcia zaworu doprowadzają do za-

rastania kamieniem trzpienia, systemu 

zamykania, filtra i uszczelnień zawo-

ru. Aby zminimalizować szkodliwe 

działanie osadów wapiennych, pole-

camy stosowanie zaworów antyka-

miennych duro serii SOLID i ART, 

które po wielu latach użytkowania 

działają niezawodnie. 

Zawory kątowe duro przeznaczone 

są do montażu w instalacjach wodo-

ciągowych i dostępne są w następują-

cych rozmiarach: 1/2" x 3/8", 1/2" x 1/2", 

1/2" x 3/4" oraz 1/2" x 3/8" x 3/4". 

Cały typoszereg zaworów wypo-

sażony jest w filtr i system zamyka-

nia, wykonane w technologii anty-

kamiennej. Ich cechami charakte-

rystycznymi są: 

l filtr z tworzywa POM umieszczony 

w króćcu odpływowym zaworu, 

l system zamykania na ¼ obrotu rea-

lizowany przez głowicę ceramiczną o 

dużym współczynniku przepływu, 

l metalowe pokrętło o nowoczesnym 

wzornictwie zamocowane wkrętem 

ze stali nierdzewnej (dotyczy serii 

SOLID), 

l uszczelnienie trzpienia potrójnymi 

o-ringami, gwarantującymi szczelność 

od strony pokrętła 

l korpus zaworu odkuwany z euro-

pejskiego mosiądzu CW617N, 

l powierzchnie oraz pokrętła zaworu 

serii SOLID śrutowane i chromowane, 

co zwiększa jego wytrzymałość, 

l powierzchnie oraz pokrętła zaworu 

serii ART polerowane i chromowane.  

Precyzyjne działanie głowicy cera-

micznej jest zapewnione z jednej stro-

ny przez pierścień dociskowy wyko-

nany z silikonu, który jest elastyczny, 

a przy nacisku ze stałą siłą ma możli-

wość kompensowania ewentualnych lu-

zów mogących się pojawić w wyniku 

zużywania płytek ceramicznych; z 

drugiej strony - przez pierścień osa-

dzony na trzpieniu pod pokrętłem, któ-

ry zabezpiecza przed ewentualnym 

jego przesunięciem w stronę za-

mknięcia ceramicznego, nawet w przy-

padku uderzenia. 

Bardzo praktycznym rozwiązaniem 

w obydwu seriach jest zawór BIS 1/2" 

x 3/8" x 3/4", który służy do jedno-

czesnego podłączenia baterii oraz pral-

ki/zmywarki. Standardowo jest on wy-

posażony w adapter 3/8" x 3/4", przez 

co zawór może pełnić funkcję „pra-

wego” lub „lewego” w zależności od 

miejsca zamontowania adaptera i od-

powiedniego obrócenia zaworu. Do-

datkowo każdy zawór wyposażony jest 

w zaślepkę, która odcina przepływ do 

momentu zamontowania pralki/zmy-

warki. Jesienią bieżącego roku seria za-

worów SOLID została poszerzona o za-

wór BIS PIONOWY, który posiada 

przyłącza 3/8" i 3/4" umieszczone w jed-

nej osi. Zawór ten dedykowany jest do 

przyłączania węży pralkowych i zmy-

warkowych z funkcją Aqua Stop. 

Oprócz normatywnej kontroli 

szczelności, zgodnie z deklaracją 

zgodności dla Europejskiej Dyrek-

tywy Ciśnieniowej 97/23/WE art. 3 

pkt. 3 - jeden na 3000 zaworów duro 

podlega testowaniu: 

l 2000 cykli otwórz / zamknij; 5 s 

otwarty / 5 s zamknięty pod ciśnie-

niem 3 barów, 

l po zakończeniu badania na 2000 cyk-

li wykonywany jest test na szczelność 

pod ciśnieniem 12 barów. 

Wszystkie zawory przeznaczone są do 

wody pitnej, czego potwierdzeniem jest 

Atest Higieniczny Państwowego Za-

kładu Higieny nr HK/W/1107/01/2015. 

Producent udziela 5-letniej gwarancji 

na zawory. Przedstawione konstrukcje 

posiadają ochronę patentową na tere-

nie Unii Europejskiej.  

Jakub Gronek
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Antykamienne  
zawory kątowe

Fot. 1. Bateria wannowa 
ORO.

Fot. 2. Zestaw 
natryskowy PIANO.

Fot. 3. Syfon chromowany.

Fot. 4. Zawór kątowy  
ART.

Fot. 5. Zawór kątowy SOLID BIS pionowy.
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