
nowości
hity sprzedażowe



akcja promocyjna 

hydraulik 24 

 zarejestruj zakup baterii w okresie 
styczeń–czerwiec 2019 na naszej stronie 
www.hydraulik24.kfa.pl i odbierz roczne 
ubezpieczenie pZU Assistance Hydraulik 
24 dla Twojego domu!

AkcjA doTyczy rodzin bATerii: 
AngeliT, HAliT, MokAiT, MorgAniT,  
TAnzAniT

krok
1

kup baterię marki 
kFa objętą promocją

krok
2

zrób zdjęcie/ skan 
paragonu lub faktury

krok
3

wejdź na stronę  
www.kfa.pl  
i kliknij w baner  
promocyjny
lub bezpośrednio  
na stronę  
www.hydraulik24.kfa.pl

krok
4

zarejestruj zakup, 
wpisz numer paragonu/ 
faktury i załącz dowód 
zakupu

krok
5

dostaniesz 
wiadomość e-mail 
o otrzymaniu rocznego 
ubezpieczenia 
PzU ASSiSTAnce 
HydrAUlik 24

www.hydraulik24.kfa.pl

zarejestruj swój paragon na

Kup baterię objętą promocją
i zyskaj roczne 

PZU ASSISTANCE 
HYDRAULIK

www.hydraulik24.kfa.pl

co zyskujesz?

•  bezpłatną pomoc fachowca w razie niespodziewanej awarii 
instalacji wodno-kanalizacyjnych lub co

•  możliwość zgłoszenia awarii w każdej chwili

oszczędzasz czas i pieniądze!
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95 lat tradycji, od 1922 roku

easy clean – powierzchnie 
łatwe do utrzymania  
w czystości

5 lat na baterie z klasy 
Middle i basic

10 lat na baterie z klasy 
Premium

niższe rachunki za wodę

Produkt polski – zakład 
produkcyjny zlokalizowany 
w nisku

przełącznik natrysku 
zintegrowany z regulatorem 
ceramicznym

2 lata na baterie

napowietrzacz rub clean  
– czyszczenie nie wymaga 
demontażu żadnej części ani 
użycia narzędzi, czyszczenie 
za pomocą placa

zgłaszając usterkę telefo-
niczne, osobiście w naszych 
punktach sprzedaży lub 
na stronie www, klienci 
otrzymują pomoc specjalisty 
w przeciągu 48h, który do-
konuje naprawy lub wymiany 
uszkodzonego produktu

produkt Premium class

łatwy montaż 

napowietrzacz typu  
„coin slot” umożliwiający
szybki demontaż np.  
za pomocą monety – to 
rozwiązanie znacznie
ułatwia czyszczenie

napowietrzacz typu „anty 
wandal” uniemożliwiający
wykręcenie go zwykłym 
kluczem

dzięki zastosowaniu smaru 
silikonowego wydłużona 
żywotność głowic 
ceramicznych i elementów 
uszczelniających

dzięki zastosowaniu smaru 
silikonowego wydłużona 
żywotność głowic 
ceramicznych i elementów 
uszczelniających

w bateriach Samba można 
zastosować jedno ze źródeł 
zasilania do wyboru:  
4 baterie alkaiczne typu 
AA lub zasilacz dołączony 
do baterii

niższe rachunki

obrotowy wylot

giętka wylewka

spis treści 

MorgAniT 4–5

TAnzAniT 6

SodAliT 7

AngeliT 8–11

MokAiT 12–15

HAliT 16–17

SAMbA 18

eriS i rAfA 19

cASSini 20

cAlix 21

HexA QUAdro 22–23

HexA ring 24–25

Mini kATAlog 2019
legenda

całość sprzedaży krajowej prowadzona jest poprzez sieć Autoryzowanych odbiorców 
Armatury kraków S.A. Pełną listę adresów znajdziecie Państwo na naszej stronie:  
www.kfa.pl. zdjęcia produktów, rysunki i informacje techniczne mają charakter poglądowy 
i nie stanową oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. zastrzegamy sobie 
możliwość dokonania zmian w niniejszym katalogu. 
cena katalogowa producenta brutto.
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morganit

rodzina baterii morganit to designerskie rozwiązania. Połączenie pła-
skich oraz łukowych powierzchni tworzy produkt pasujący do wnętrz 
projektowanych w stylu minimalistycznym, jak i industrialnym. 

charakterystycznym elementem produktów z tej linii jest uchwyt wkom-
ponowany w kształt bryły baterii, co nadaje jej elegancki wygląd z za-
chowaniem pełnej funkcjonalności. co ważne, kubiczny uchwyt jest er-
gonomiczny, mniej ślizga się w mokrej dłoni. dodatkowym atutem jest 
napowietrzacz typu „coin slot” zastosowany w baterii umywalkowej, 
umożliwiający szybki demontaż np. za pomocą monety – to rozwiązanie 
znacznie ułatwia czyszczenie.

4924-010-00
bATeriA WAnnoWA

4926-010-00
bATeriA nATrySkoWA

4922-815-00
bATeriA UMyWAlkoWA 
z korkiem typu klik-klak w komplecie

4923-915-00
bATeriA zleWozMyWAkoWA

akcja  
promocyjna

hydraulik

weŹ udział!

479 zł

367 zł

378 zł

459 zł

cena katalogowa producenta brutto.



6 7

tanzanit sodalit

5024-010-00
bATeriA WAnnoWA

5026-010-00
bATeriA nATrySkoWA

5544-010-00*
bATeriA WAnnoWA

5546-010-00*
bATeriA nATrySkoWA

5022-815-00
bATeriA UMyWAlkoWA
z korkiem typu klik-klak w komplecie

5022-712-00
bATeriA UMyWAlkoWA 
nAblAToWA

5542-815-00*
bATeriA UMyWAlkoWA
z korkiem typu klik-klak w komplecie

5542-915-00*
bATeriA UMyWAlkoWA

5543-915-00*
bATeriA zleWozMyWAkoWA

akcja  
promocyjna

hydraulik

weŹ udział!

2
2

5
 m

m

339 zł

257 zł

269 zł

389 zł

*ceny baterii dostępne są u Autoryzowanych odbiorców Armatury kraków SAcena katalogowa producenta brutto.



8 9

angelit
SeriA bATerii łAzienkoWycH 
i kUcHennycH

angelit to seria baterii łazienkowych i kuchennych premium o charak-
terystycznej, unikalnej formie stworzonej według zasad minimalizmu. 

czym się to przejawia?

kolekcja wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, a jej projekt cechuje 
się wysoką dbałością o szczegóły. opracowano ją w dwóch eleganckich 
wariantach kolorystycznych – chrom oraz chrom z bielą, co pozwala do-
pasować wersję baterii do wystroju wnętrza i preferencji korzystających 
z niego osób. Unikalnym elementem konstrukcji jest łezkowaty przekrój 
poszczególnych elementów serii. 

jak to możliwe?

innowacją techniczną i wizualną jest ponadto całkowite wyeliminowanie 
w konstrukcji baterii wannowej Angelit przełącznika natrysku.

Przełącznik został zintegrowany z regulatorem ceramicznym, co ozna-
cza, że przepływ wody sterowany jest jedynie poprzez uchwyt baterii.  
oznacza to, że aby kontrolować temperaturę, natężenie strumienia oraz 
kierować wodę do słuchawki prysznicowej bądź wylewki wystarczy od-
powiednio ustawić dźwignię uchwytu. zaletą tego nowatorskiego i jakże 
komfortowego rozwiązania jest prostsza budowa baterii, co przekłada 
się na jej funkcjonalność oraz łatwiejsze utrzymanie w czystości. 

zeskanuj kod 
i obejrzyj film jak 
działa bateria 
wannowa AngeliTakcja  

promocyjna
hydraulik

weŹ udział!
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angelitangelit
cHroMbiAły-cHroM

4724-010-00
bATeriA WAnnoWA

4726-010-00
bATeriA nATrySkoWA

4724-010-40
bATeriA WAnnoWA

4726-010-40
bATeriA nATrySkoWA

4722-815-00
bATeriA UMyWAlkoWA
z korkiem typu klik-klak w komplecie

6713-915-00
bATeriA zleWozMyWAkoWA

4722-815-40
bATeriA UMyWAlkoWA
z korkiem typu klik-klak w komplecie

6713-915-40
bATeriA zleWozMyWAkoWA

479 zł539 zł

309 zł 269 zł

264 zł323 zł

339 zł 304 zł

cena katalogowa producenta brutto.cena katalogowa producenta brutto.
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mokait
SeriA bATerii eco friendly

napowietrzacz rub clean
•  dzięki innowacyjnej konstrukcji napowietrzacza przepływ wody przez 

baterie umywalkowe i bidetowe ograniczono do 6 l/minutę;
•  System gwarantuje niezmienne właściwości napowietrzacza przez cały 

okres użytkowania baterii; 
•  jego istotą jest konstrukcja, dzięki której kamień nie jest w stanie trwale 

uszkodzić elementu; 
•  Składają się na nią: specjalne filtry cząsteczek oraz siateczka z innowa-

cyjnego materiału;
•  W efekcie ich zastosowania czyszczenie napowietrzacza nie wymaga 

demontażu żadnej części ani użycia jakichkolwiek narzędzi; 
•  by usunąć kamień wystarczy przetrzeć sitko palcem.

akcja  
promocyjna

hydraulik

weŹ udział!

jest to propozycja dla klientów ceniących oszczędność, ekologię i łatwość 
użytkowania w długim terminie oraz kompletne, spójne rozwiązania.

dlaczego mówimy o oszczędności i ekologii?

Seria Mokait pozwala na oszczędności poprzez ograniczone zużyciem 
wody. W przypadku baterii umywalkowych i bidetowych przepływ zmniej-
szony jest do 6 litrów na minutę, co oznacza realną oszczędność zarówno 
w opłatach za wodę i ścieki oraz odpowiada na potrzebę troski o środowi-
sko naturalne. jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnego napo-
wietrzacza slc rubclean. jego konstrukcja i użyte materiały pozwalają 
na efektywne mieszanie wody z powietrzem, co skutkuje oszczędnością 
wody przy zachowaniu komfortu użytkowania.
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5534-010-00
bATeriA WAnnoWA

5535-210-00
bATeriA WAnnoWA
STojącA 4-oTWoroWA

5537-015-00
bATeriA bideToWA STojącA 
(przepływ wody 6l/min)

5536-010-00
bATeriA nATrySkoWA

5532-815-00
bATeriA UMyWAlkoWA 
STojącA z korkiem typu klik-klak  
w komplecie (przepływ wody 6l/min)

5532-612-00
bATeriA UMyWAlkoWA nAblAToWA

5539-810-00
bATeriA UMyWAlkoWA 
PodTynkoWA ściennA  
(przepływ wody 6l/min)

mokaitmokait

wykonane  
z mosiądzu

cHroM
QUAliTy

5539-501-00
zeSTAW PodTynkoWy
bateria podtynkowa 3-drożna + ramię natrysku ścienne l=400 mm + dysk natrysku kwadrat 
250x250 mm + rączka natryskowa + wąż natryskowy l=1400 mm

AnTy-kAMieŃ250 mm

2
2

0
 m

m

379 zł

335 zł

515 zł

819 zł 359 zł

333 zł

489 zł

1 156 zł

cena katalogowa producenta brutto.cena katalogowa producenta brutto.
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wykonane  
z metalu

AnTy-kAMieŃ250 mm

halit
SeriA bATerii łAzienkoWycH

linia halit to kolejna kolekcja baterii łazienkowych Armatury kraków 
zasługująca na uwagę poszukiwaczy efektownych rozwiązań.

co ją wyróżnia?

łagodne łuki baterii Halit połączono ze spłaszczonymi powierzchniami 
uchwytów i wylewek. To ciekawe zestawienie przyciąga wzrok i stanowi 
o wyjątkowym charakterze łazienki.

jakie są zalety tej linii?

W serii baterii Halit zastosowano nowoczesne napowietrzacze ograni-
czające zużycie wody, a bryła baterii ze spłaszczonymi powierzchniami 
ułatwia utrzymanie armatury w czystości. 

4822-815-00 
bATeriA UMyWAlkoWA
z korkiem typu klik-klak w komplecie

4829-810-00
bATeriA UMyWAlkoWA
PodTynkoWA

4824-010-00
bATeriA WAnnoWA

4826-010-00
bATeriA nATrySkoWA

4829-501-00
zeSTAW PodTynkoWy
bateria podtynkowa 3-drożna + ramię natrysku ścienne l=400mm + dysk natrysku okrągły 
Ø250mm + rączka natryskowa + wąż natryskowy 1400mm

akcja  
promocyjna

hydraulik

weŹ udział!

359 zł 283 zł

256 zł 465 zł

1 143 zł

cena katalogowa producenta brutto.cena katalogowa producenta brutto.

cHroM
QUAliTy
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samba eris i raFa
bATeriA bezdoTykoWA bATerie UMyWAlkoWe Solo

samba to umywalkowa bateria bezdotykowa, która wykorzystuje tech-
nologię bezdotykową popularnie stosowaną w obiektach użyteczności 
publicznej. Przepływ wody uruchamiany jest tylko w odpowiedzi na sygnał 
z zamontowanego w korpusie baterii czujnika ruchu, co pozwala zachować 
najwyższy poziom higieny i ograniczyć ilość zużywanej wody, stanowiąc 
tym samym komfortowe rozwiązanie typu „eko friendly”. Ponadto bate-
rię bezdotykową dużo łatwiej utrzymać w czystości. bateria wyposażona 
w napowietrzacz typu anty-wandal uniemożliwiający wykręcenie go zwy-
kłym kluczem. Specjalny klucz dodawany jest do zestawu.

W bateriach Samba można zastosować jedno ze źródeł zasilania do wybo-
ru: 4 baterie alkaiczne typu AA lub zasilacz dołączony do baterii.

Strefa umywalkowa stanowi nie tylko najczęściej użytkowaną część po-
mieszczenia – zgodnie z najnowszymi, minimalistycznymi trendami 
w zakresie wystroju łazienki, to także jej wizytówka i centralny punkt. 

nowoczesne rozwiązania takie jak stojące baterie umywalkow eris i rafa 
pozwolą na jej właściwe wyeksponowanie. jednocześnie są to produkty 
wykonane z wysokiej jakości materiałów, wyposażone w głowice ce-
ramiczne i napowietrzacze, co daje gwarancję komfortu użytkowania 
przez wiele lat.

592-300-00
bATeriA UMyWAlkoWA 
bezdoTykoWA

5122-815-00
eris
bATeriA UMyWAlkoWA 
z korkiem typu klik-klak w komplecie

5322-815-00
raFa
bATeriA UMyWAlkoWA  
z korkiem typu klik-klak w komplecie

943 zł 249 zł 304 zł

cena katalogowa producenta brutto.
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cassini calix
bATeriA WAnnoWA 
WolnoSTojącA kolUMnoWA

bATeriA zleWozMyWAkoWA

bateria calix wyposażona jest w giętką wylewkę, która umożliwia kie-
rowanie strumienia wody w pożądanym kierunku zapewniając dużą 
swobodę i komfort użytkowania. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych baterii obrotowych zakres ruchu ra-
mienia baterii nie ogranicza możliwości ustawienia jej położenia, a użyt-
kownik może regulować dowolnie nie tylko odległość wylotu od korpusu, 
ale także kąt i wysokość, z której pada strumień wody. rozwiązanie po-
zwala na przykład uniknąć sytuacji, w której nie możemy napełnić garnka 
czy czajnika, gdy w zlewie znajdują się inne naczynia.

4125-510-00
bATeriA WAnnoWA WolnoSTojącA 
kolUMnioWA

6543-915-00
bATeriA zleWozMyWAkoWA  
z gięTką WyleWką

bateria cassini
•  bateria wolnostojąca 
•  nowoczesne wzornictwo
•  Solidna konstrukcja 
•  Metalowe uchwyty
•  zestaw prysznicowy w komplecie 
•  Swobodna aranżacja łazienki
•  dodatkowym atutem jest napowietrzacz typu „coin slot” umożliwiają-

cy szybki demontaż np. za pomocą monety – to rozwiązanie znacznie 
ułatwia czyszczenie

rączka natrysku metalowa 
chromowana z wkładką anty-
kamień

Przełącznik natrysku 
metalowy, głowica ceramiczna

Prosty montaż – zespół 
osadczy mocowany 
w podłodze – mosiądz 
z podłączeniem wody ciepłej 
i zimnej gniazdo g1/2” po 
bokach

chrom wysokiej jakości

zestaw montażowy  
oraz klucze w komplecie

1
0

4
8

 m
m

-1
0

6
8

 m
m

1 796 zł 381 zł

cena katalogowa producenta brutto.cena katalogowa producenta brutto.
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835-053-00
ramię natrysku sufitowe do głowicy 
natryskowej chrom l=300 mm

835-055-00
ramię natrysku sufitowe do głowicy 
natryskowej chrom l=500 mm

835-031-00
ramię natrysku ściennego do głowicy 
natryskowej chrom l=270 mm

835-030-00
ramię natrysku ściennego do głowicy 
natryskowej chrom l=380 mm

hexa ring
bATeriA PodTynkoWA 3 drożnA

3529-410-00
hexa ring 35 
bATeriA PodTynkoWA 3-drożnA

4029-410-00
hexa ring 40 
bATeriA PodTynkoWA 3-drożnA

842-351-00-bl
dysk natrysku okrągy 
Ø200x2

842-361-00-bl
dysk natrysku okrągy 
Ø250x2

842-371-00-bl
dysk natrysku okrągy 
Ø300x2

dowolna rączka 
natryskowa kfA

845-055-00
Uchwyt „okrągły” rączki 
natrysku do baterii 
podtynkowych 

843-114-00
Wąż natryskowy  
l=1400 mm

841-910-00
natrysk podtynkowy komplet cereS 

836-003-00
 HAliT wylot wannowy podtynkowy

Skomponuj swój własny zestaw natryskowy z bateriami podtynkowymi 
Hexa. baterie trójdrożne to propozycja Armatury kraków dla osób poszu-
kujących minimalistycznego wyposażenia strefy kąpielowej oraz dużej 
swobody aranżacji.

bateria podtynkowa hexa umożliwia podłączenie trzech odbiorników 
wody np. deszczowni, rączki natrysku oraz wylotu wannowego. istnieje 
możliwość podłączenia jednego lub dwóch odbiorników przy zastosowa-
niu dodatkowej zaślepki z gwintem g ½.

AnTy-kAMieŃ

433 zł

234 zł

129 zł

284 zł

95 zł

255 zł239 zł

433 zł

249 zł

173 zł

289 zł

39 zł

295 zł

cena katalogowa producenta brutto.
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hexa quadro
bATeriA PodTynkoWA 3 drożnA

835-051-00-bl
ramię natrysku sufitowe kwadrat chrom 
l=300 mm

835-050-00-bl
ramię natrysku sufitowe kwadrat chrom 
l=500 mm 

835-041-00-bl
ramię natrysku ściennego kwadrat chrom 
l=250 mm

835-040-00-bl
ramię natrysku ściennego kwadrat chrom 
l=400 mm

842-350-00-bl
dysk natrysku kwadrat 
200x200x2

842-360-00-bl
dysk natrysku kwadrat 
250x250x2

842-370-00-bl
dysk natrysku kwadrat 
300x300x2

dowolna rączka 
natryskowa kfA

845-050-00
Uchwyt „kwadrat” rączki 
natrysku do baterii 
podtynkowych 

843-114-00
Wąż natryskowy  
l=1400 mm

841-900-00
natrysk podtynkowy komplet Toro

3529-411-00
hexa quadro 35 
bATeriA PodTynkoWA 3-drożnA

4029-411-00
hexa quadro 40 
bATeriA PodTynkoWA 3-drożnA

836-002-00
MokAiT wylot wannowy podtynkowy

ANTY-KAMIEŃ

433 zł 433 zł

229 zł

164 zł

284 zł

103 zł

259 zł249 zł

246 zł

189 zł

309 zł

39 zł

304 zł

cena katalogowa producenta brutto.
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www.kfa.pl

nasze inspiracje aranżacyjne znajdą Państwo na instagramie:  
armatura_krakow_sa 

zapraszamy do polubienia naszego fanpage’a:  
Armatura kraków SA

Armatura kraków SA 
ul. zakopiańska 72 
30-418 kraków  
tel: (+48 12) 25 44 206 
fax: (+48 12) 25 44 201 
infolinia: 800 433 334 
mail: biuro@kfa.pl

dlaczego my:


