
ednym z ciekawszych produktów, który pojawił się 

na rynku dosyć niedawno, są wylewki kaskadowe, 

czyli prysznic pod kaskadą. Brzmi fantastycznie? 

I takie też przynosi doznania! Nie ma nic lepszego 

od wieczoru spędzonego pod przyjemnym wodospadem. 

Dźwięk wody, przyjemne uderzenia o skórę to elementy 

wieczoru, bez których nie będziemy mogli zakończyć dnia.  

ZALETY STRUMIENIA
Deszczownice kaskadowe to produkty, które nadają 

wypływającej wodzie wyjątkowych właściwości charakte-

rystycznych dla wodospadów, gdzie swobodnie opadający 

pod wpływem grawitacji płaski i rozłożysty strumień 

wody jest niczym tonący w otchłani potok, którego ener-

gia koncentruje się w miejscu uderzenia, aby następnie 

rozejść się falą niosąca moc uwolnioną czystymi siłami 

natury. Zamiarem Aquatec – polskiego producenta syste-

mów prysznicowych - było, aby te wyjątkowe właściwości 

mogły być wykorzystane i doświadczane przez nas każdego 

dnia, kiedy tylko zapragniemy chwili odprężenia, ucieczki 

od codziennych trosk. Nie ma znaczenia, czy korzystamy 

z szybkiego porannego prysznica, który pobudza do działa-

nia, czy wieczorną kąpiel traktujemy wyłącznie jako higie-

niczny rytuał, a tylko od czasu do czasu i w wyjątkowych 

sytuacjach zauważamy, że właśnie wówczas pozbywamy 

się napięć dnia codziennego. Strumień kaskady sprawdzi 

się znakomicie w każdej sytuacji, ale kiedy zapragniemy, 

będziemy potrzebować tej chwili – chwili tylko dla siebie. pod kaskadą
Codzienny relaks

TEKST I ZDJĘCIA  AQUATEC.PL

Remont łazienki to niezwykle trudne przedsięwzięcie, ponieważ musimy 
zdecydować, które w czasie użytkowania strefy relaksu są bardzo trudne do 
zmiany. Musimy dobrze przemyśleć, jakie kafle czy kabinę prysznicową wybrać, 
by wszystko było funkcjonalne i dobrej jakości. Z dylematem spotykamy się 
również przy podejmowaniu decyzji o bateriach i deszczownicach z uwagi na 
ogrom możliwości, jakie oferują nam producenci.

Prysznic
Wówczas ciało i duch poddane mocy uwolnionej ciężarem 

swobodnie opadającej wody i rozchodzącej się falami deli-

katnej, przenikającej energii przemierzającej nasze ciało nie 

pozwolą nam zapomnieć ulgi i odprężenia.

PRAKTYCZNOŚĆ PRODUKTÓW
Wylewki kaskadowe to również bardzo praktyczny stru-

mień. Kąpiąc się pod nim, wcale nie musimy moczyć włosów. 

Do tego kaskady są bardzo ekonomiczne. Nie musimy obawiać 

się, że rozłożysty, płaski strumień opadającej wody potrzebuje 

dużych ilości wody. Produkt ten zużywa jej znacznie mniej 
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wody niż klasyczne rozwiązania. Przeprowadzone badania pokazują, 

że zużycie wody w zdecydowanej większości kaskad Aquatec utrzy-

muje się w wartościach przepływów odpowiadających najbardziej 

oszczędnym i ekonomicznym bateriom, co stanowi niewątpliwy atut 

tych produktów i odpowiada naszym oczekiwaniom.

ROZWIĄZANIA DO MAŁYCH I DUŻYCH 
ŁAZIENEK

 Zaletą tego rozwiązania jest również fakt, że doskonale wpisuje 

się zarówno w małą, jak i dużą przestrzeń. Pomaga w tym na pewno 

bogaty wybór produktów, które bez problemu możemy dopasować do 

wielkości naszej kabiny prysznicowej. Na większym metrażu efektow-

nie wyglądać będą te ścienne bądź sufitowe, natomiast na niewielkim 

– podtynkowe pozwalające na zaoszczędzenie przestrzeni.

Duży wybór deszczownic pozwala też na dopasowanie ich do 

ducha strefy relaksu. W ofercie sklepów znajdziemy bowiem produkty 

wpisujące się zarówno w styl minimalistyczny, nowoczesny,  jak i kla-

syczny. Wiele modeli pochwalić się może swą uniwersalnością – co 

szczególnie doceniamy  w przypadku wnętrz o nieco zróżnicowanym 

stylu. Warto również podkreślić, że tak naprawdę na każdym etapie 

budowy możemy zdecydować się na to rozwiązanie. Nie musimy się 

także przejmować, gdy remont łazienki mamy już dawno za sobą, 

a kaskadę chcielibyśmy dołożyć teraz. W takiej sytuacji sprawdza 

się deszczownice naścienne Aquatec Smart oraz Square. Oba modele 

posiadają kaskadę, która jest drugim strumieniem po 

strumieniu tropikalnego deszczu. Ten model desz-

czownic jest przystosowany do montażu w miejscu 

po baterii prysznicowej, zarówno w kabinie pryszni-

cowej, jak i nad wanną. W przypadku montażu nad 

wanną Aquatec wyposaży deszczownice w dodatkową 

wylewkę do napełniania wanny. Deszczownica Smart 

występuje także w wersji z wykończeniem w drewnie 

teakowym, które wprowadzi klimat wyjątkowości za 

sprawą naturalnych słojów i barw.

Deszczownica to nie tylko estetyczny produkt, lecz 

także znakomite doznania. Kto z nas nie chciałby koń-

czyć dnia pod orzeźwiającą kaskadą? Taki prysznic, 

nawet jeśli brany w pośpiechu, nada odpowiedni rytm 

i uspokoi ciało. Rano natomiast doskonale je pobudzi 

i sprawi, że będziemy gotowi na nowy dzień. Wielość 

zalet zdecydowanie zachęca do zakupu tego rodzaju 

produktów. 
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