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Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką – dlaczego warto ją mieć? 
Kiedy urządzamy kuchnię, staramy się, aby była to przestrzeń funkcjonalna i efektowna. W końcu to ona staje się centrum domu,  w którym spędzamy czas z rodziną i przyjaciółmi. Musi mieć przemyślaną kompozycję, dzięki której domowe obowiązki staną się prawdziwą przyjemnością. Większość z nas decyduje się na posiadanie zmywarki, co znacznie ułatwia sprzątanie po pysznym posiłku.  To jednak nie oznacza, że strefa zmywania nie będzie nam potrzebna. Ona również powinna być i wygodna, i funkcjonalna. Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką to klucz do sukcesu! 
Mała kuchnia o wielkim zasięgu – czym jest wyciągana wylewką? 
Wyciągana wylewka to nic innego jak bateria kuchenna wyposażona dodatkowo w wąż i obciążnik. To właśnie dzięki nim uzyskujemy swego rodzaju przedłużenie wylewki. W zależności od potrzeb możemy wyciągnąć natrysk na odległość nawet do 100 cm. Podczas codziennych, prostych czynności bateria może prezentować się w klasycznej formie. W przypadku zadań specjalnych wystarczy tylko ją wyciągnąć i tym samym powiększyć jej zasięg. Na końcu węża znajduje się obciążnik, dzięki niemu w prosty sposób wylewkę możemy schować. 
Skoro wiemy już jak działa, warto zwrócić uwagę na to, że bateria kuchenna z wyciąganą wylewką to rozwiązanie uniwersalne. Świetnie sprawdzi się w niewielkich kuchniach, w których najczęściej decydujemy się na mały zlew. Łatwiej nam będzie napełnić duże naczynia, czy nawet wiadro. To samo dotyczy opłukania czy umycia dużych elementów gospodarstwa domowego, które w zlewie się nie zmieszczą. 
W przypadku dużej kuchni, z głębokim, dwukomorowym zlewem kran z wyciąganą wylewką może okazać się równie przydatny. Sięgniemy nim w każdy zakątek zlewu. To z pewnością ułatwi  zarówno samo zmywanie, jak i sprzątnięcie całej strefy. 
Nowoczesna elegancja w kuchni 
Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką kojarzy nam się z jednym, dość tradycyjnym wzorem. Invena zaprezentowała wśród swoich nowości dwa modele  baterii kuchennej z wyciąganą wylewką, które pozwolą przełamać ten stereotyp. Pierwsza to Elia – bateria kuchenna dostępna w kolorze chromu lub czarnego matu. Z nowoczesną, wyciąganą wylewką typu „U” będzie idealnie pasować do modnych wnętrz. Wysoka na 40 cm zmieści się w tradycyjnej zabudowie między blatem a szafkami górnymi. Jeśli jednak w grę wchodzi kuchenna wyspa –  w tym przypadku Elia również będzie się świetnie prezentować. Dodatkowo została wyposażona w system szybkiego montażu, dzięki któremu jej instalacja potrwa zaledwie kilka minut. 
Patras – bateria kuchenna do zadań specjalnych
To drugi w ofercie Inveny kran z wyciąganą wylewką w nowoczesnej odsłonie. Jego dodatkowym atutem jest możliwość wyboru jednego z dwóch rodzajów strumienia: normalnego, który świetnie sprawdzi się przy codziennych czynnościach lub delikatnej mgiełki idealnej do opłukania wrażliwych owoców. Patras podobnie jak Elia posiada w komplecie system szybkiego montażu. Ciekawa i nowoczesna forma wylewki ustawionej pod kątem prostym z pewnością wpisze się najnowsze trendy wyposażenia wnętrz. 
Dla miłośników klasyki pozostaje Nea (Invena), która również posiada wyciąganą wylewkę. To typowa, niska bateria, która świetnie sprawdzi się przy zlewie pod oknem. 
Znacznie większy zasięg baterii z wyciągną wylewką sprawia, że nasza kuchnia staje się jeszcze bardziej funkcjonalna. Ten rodzaj kranu świetnie się sprawdza zarówno w małych, jak i dużych pomieszczeniach. Tym bardziej, że teraz przybrał nowoczesną odsłonę. 

Invena S.A. od ponad 25 lat dostarcza do polskich domów funkcjonalne i niezwykle trwałe produkty. Oferta firmy obejmuje armaturę łazienkową taką jak: baterie, zestawy natryskowe oraz deszczownie, brodziki i kabiny prysznicowe, a także produkty instalacyjne, przeznaczone dla profesjonalistów.
Firma założona przez Marka Kamińskiego, znanego na całym świecie polarnika, od lat angażuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Invena przekazuje część zysków na wsparcie działań Fundacji Marka Kamińskiego,  tworzącej autorskie programy edukacyjne oparte na metodzie Biegun – metodzie osiągania celów i przekraczania własnych granic. Fundacja realizując projekty takie jak: Obozy Zdobywców Biegunów, Inkubatory Metody Biegun, Ogólnopolski Program Partnerski, Warsztaty Rozwoju Osobistego czy Klub Odkrywcy Dobra, pomaga dzieciom i dorosłym ze środowisk wykluczonych czy będących w trudnej sytuacji życiowej.
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