
TV PROGRAM

 6.05 Oggy a Škodíci V (61)
  Francouzskokanadskýanimovaný
  seriál(2017)
 6.15 Tlapková patrola II (21, 22)  
 7.05 Looney Tunes: 
  Úžasná Show II (16, 17)
  Americkýanimovanýseriál(2012)
 7.55 Show Toma a Jerryho II (2)
  Druhářadaamerickéhoanimovaného
  seriálu(2015)
 8.15 Honzíček a Grétička 
  Německápohádka(2012).
 9.15 The Voice Česko Slovensko 
  SledujtedruhoučástnapínavéhoK.O.
  kola!
 11.30 Koření 
12.25 Volejte Novu 
 

13.00 Rady ptáka Loskutáka
  Pořadplnýrad,inspiraceanápadůpro
  zahrádkáře,kutilyichovatele.
 14.15 Výměna manželek XI  
  JaksiporadíMichaelavpočetné
  sběratelskédomácnosti,navícsestále
  přítomnýmtatínkem?UvědomísiEva
  vjinérodině,zdajsoudůležitějšípeníze
  nebozdravípartnera?Úspěšnáreality
  show,vekterésidvěženyvymění
  domácnostnadobudesetidní,které
  strávípoddohledemnovéhochotě,
  novýchdětíahlavnětelevizníkamery!
 15.25 Méďa Béďa 
  KomedievkoprodukciNovýZélanda
  USA(2010).
 16.50 Jurský park  
  Dobrodružství,kterézačalopřed
  65milionylety!Touhaspatřit
  nebezpečnéhoještěranavlastníoči
  sezměnilavbojoživot!
  Americkývelkofilm(1993).
19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Mumie
  Americkýdobrodružnývelkofilm(1999).
 22.40 Těžko ho zabít 
  PolicejnídetektivStevenSeagalpřijde
  nastopurozsáhlékorupčníaféry.Je
  postřelenapokládánzamrtvého.Když
  seprobereposedmiletémkomatu,má
  velkouchuťsepomstít...
  Americkýakčnífilm(1990).
 0.30 Smrtonosná zbraň 2  
  Americkýakčnífilm(1989).
 2.25 Kriminálka Miami VIII (16) 
  Osmářadakanadskoamerického
  kriminálníhoseriálu(2009).
 3.05 Krok za krokem V (19)  
 3.30 Život ve hvězdách 

20.20
Mumie

dobrodružnýfilm

Vodovodní dřezové baterie do kuchyně by rozhodně 
měly splňovat několik kritérií a parametrů. Hledět se 
musí hlavně na úspornost, kromě toho také na kvalitu  
a samozřejmě i na design.
Dnes je možné dřezové baterie koupit v mnoha prove-
deních. Existují nástěnné, které již téměř vymizely  
z nabídky výrobců kuchyňských baterií, a také stoján- 
kové, kde se klade důraz na design a funkčnost docíle-
nou umístěním přímo v otvoru v dřezu.

Z jakého materiálu je dřezová baterie vyrobena?
Dbát se musí zejména na materiál, z jakého je dřezová 
baterie vyrobena. Povrchová úprava je velmi důležitá. 
Mezi nejčastěji kupovanými je rozhodně baterie z mosa-
zi s povrchovou úpravou chrom nebo kvalitnější celone-
rezové baterie. Nerez je známý hutní materiál proslulý 
tím, že díky obsahu chromu úspěšně odolává korozi, tu-

díž je dlouhá životnost zajištěna (pozor, korozi odolává, 
není vůči ní zcela imunní).
Dřezové baterie z nerezu mohou mít různé podoby. 
Existují leštěné klasické baterie, také matované nebo až 
saténové baterie. Novinkou na trhu jsou takzvané kartá-
čované nerezy, které mají hedvábný povrch, nízkou drs-
nost a vysoký lesk.

Praktičnost nadevše
Doporučujeme zejména takové dřezové baterie, které 
jsou vysoké. Vysoký kohoutek zaručuje praktičnost, 
snadněji se vám tedy bude umývat zelenina nebo ovo-
ce, snadněji se vám bude v kuchyni vařit a umývat ná-
dobí.

Každý člověk by měl svému bydlení věnovat velkou pozornost. Přece jen chceme žít  
v domě či bytě, který je nám příjemný a který máme rádi. Zároveň musí být dům dostateč-
ně úsporný a také moderní, abychom se za něj nestyděli. Důraz klademe zejména na vý-
běr kuchyňské linky, kde nesmí chybět ani nábytkové úchytky, na které se bohužel velmi 
často zapomíná a se kterými jsme velmi často nespokojeni, jelikož jejich výběr necháme 
na dodavateli. Kromě kuchyňské linky je nutné dbát také na kuchyňský dřez, i když jsou 
dnes moderní hlavně úspornější myčky. A při výběru dřezu nesmíte zapomenout ani na 

vodovodní dřezové baterie.

Zdroj: https://www.pressweb.cz
Zdroj foto: https://www.loomah.cz

Jak vybrat kuchyňskou baterii pro dřez?

inzerce


