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Tyle wody może zaoszczędzić 4-osobowa rodzina 
wymieniając baterie na oszczędnościowe.

Oferując proekologiczną armaturę sanitarną wspólnie 
możemy dbać o środowisko. Poznaj nasze kolekcje baterii 
oszczędnościowych.

24000
LItRów ROCzNIE



This is the amount of water a family of 4 can save 
by replacing standard mixers with economical ones.

By offering eco-friendly sanitary fittings, we can take care 
of the environment together. Discover our collections 
of water saving mixers.

24,000
/

LItRES PER YEaR
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MOza
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Minimalizm nigdy nie wychodzi z mody. Doskonale za-
projektowane baterie oraz deszczownie Moza są tego 
idealnym przykładem. Na szczególną uwagę zasługują 
baterie umywalkowe o charakterystycznym wygiętym 
kształcie – są piękne, bez żadnego zbędnego elementu, 
wyposażone w ekologiczny napowietrzacz ograniczają-
cy zużycie wody.

Moza to szeroka linia produktów: aż 3 rodzaje baterii 
umywalkowych, bidetty, deszczownie oraz natryski. 
A to wszystko w trzech wersjach kolorystycznych: 
klasycznym chromie, głębokiej matowej czerni oraz 
nowoczesnym złotym odcieniu.

/
Minimalism never goes out of fashion. The perfectly 
designed Moza mixers and rainshower sets are an 
excellent example of this. Particular attention should 
be paid to the washbasin mixers with a characteristic 
curved shape ‒ they are beautiful, without any unnec-
essary elements, and equipped with an eco-friendly 
aerator which limits water consumption.

Moza is a wide product range that comprises: 3 types 
of washbasin mixers, bidet mixers, rainshower sets and 
shower mixers. All the products are available in three 
colour versions: classic chrome, deep matt black and 
modern gold.
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5034-010-00 835-670-00

5039-810-00

5034-010-81 835-670-81

5039-810-81

5734-010-00 

5032-815-00 5037-015-00

5734-010-81 

5032-815-81 5037-015-81

5736-010-00

5032-612-00 5039-512-00

5736-010-81

5736-910-81 5736-920-81 841-365-81

5032-612-81 5039-512-81

5736-910-00 5736-920-00 841-365-00

5039-501-00

5039-501-81

836-004-00

836-004-81

5035-510-00

5035-510-81
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5039-810-315032-815-31 5037-015-31

5736-920-31 

5032-612-31

5039-501-31

836-004-315035-510-31



10

LOgON
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Wyrazisty design. Idealnie prostokątny kształt i ostre 
linie. Bryła baterii Logon doskonale pasuje do nowo-
czesnych, loftowych wnętrz. Każdy detal składa się 
na spójną całość – przekrój korpusu baterii umywal-
kowych współgra z kubicznymi uchwytami baterii 
termostatycznych, a efektu dopełniają cienkie, płaskie 
rączki produktów z kolekcji.

Logon to pełna funkcjonalność i ekologia. Deszczownie 
ze składaną wylewką wannową, ruchomy napowie-
trzacz w baterii wannowej wolnostojącej czy zintegro-
wany przełącznik natrysku z blokadą. Zastosowany 
w bateriach umywalkowych i bidetowych napowie-
trzacz SLC Rub Clean ogranicza zużycie wody do 
poziomu zaledwie 6 litrów / minutę.

/
Distinctive design. Perfectly rectangular shape and 
sharp lines. The Logon mixer is a perfect match to 
modern, loft-style interiors. Every single detail creates 
a coherent whole – the cross-section of the body 
of the washbasin mixers harmonises with the cubic 
handles of the thermostatic mixers, while the thin, flat 
handles of the products from the collection complete 
the fittnal visual effect.

Logon means full functionality and an eco-friendly 
character. The rainshower sets with a folding bath 
spout, the movable aerator in the standing bath mixer 
and the integrated shower diverter with a lock function 
are just examples. The washbasin and bidet mixers are 
equipped with the SLC Rub Clean aerator which reduc-
es water consumption to only 6 litres/minute.
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5132-815-81 5132-612-815134-010-81 5137-015-81 5139-512-815135-510-81

5134-010-00 5137-015-00 5139-512-005135-510-00 5132-815-00 5132-612-00

5136-915-00

5136-915-81

5746-910-00 5746-920-00

5746-910-81 5746-920-81

5139-501-00 

5139-501-81
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5532-612-00

5539-810-00 5539-501-00

836-002-005534-010-00 5535-210-00 5536-010-00 5532-815-00

5537-015-00

5539-810-81

836-002-815534-010-81 5535-210-81 5532-612-815536-010-81 5532-815-81

5537-015-81

5539-511-00 

5539-511-81
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5237-015-005232-612-005234-010-00 5236-010-00 5232-815-00
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Baterie umywalkowe z funkcją bezdotykowego uru-
chamiania to najwyższy poziom higieny, szczególnie 
ważny w łazienkach w strefach publicznych, takich ja-
kich galerie handlowe, biura czy przychodnie. Spraw-
dzone, funkcjonalne i niezawodne rozwiązania.

/
Washbasin mixers with a touchless water trigger func-
tion stand for the highest level of hygiene. The mixers 
are especially important in toilets located in public are-
as, such as shopping malls, offices and health centres. 
They are proven, functional and reliable solutions.

batERIE SENSOROwE
/ SENSOR MIXERS



19

592-310-00592-210-00 592-200-00 823-150-00



20

MuNgO

Bateria kuchenna Mungo z funkcją fittltrowania wody. 
Wkład fittltrujący montowany pod zlewem zapewnia 
czystą i smaczną wodę prosto z kranu. CJest to roz-
wiązanie bardzo pro-ekologiczne: dzięki możliwości 
spożywania wody prosto z kranu, znacząco można zre-
dukować ilość plastikowych butelek po wodzie kupo-
wanej w sklepie. 

/
Mungo sink mixer with a water fittltering function. The 
fittlter cartridge mounted under the sink provides clean 
and tasty water straight from the tap. It is a very eco-
-friendly solutions: thanks to the possibility of drin-
king water straight from the tap, you can signifittcantly 
reduce the number of plastic water bottles bought in 
a shop.
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824-510-866733-910-00 242-000-10
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Dowiedz się więcej o naszych działaniach zrównowa-
żonego rozwoju. 
Przeczytaj nasz raport CSR za lata 2019–2020 i śledź 
stronę www.kfa.pl/csr

/
Find out more about our sustainable development 
activities. 
Read our CSR report covering the years 2019–2020 
and follow our website https://bit.ly/KFACSR

#troskaosrodowisko  
#concernfortheenvironment 

#troskaopracownikow 
#concernfortheemployees 

#troskaospolecznosclokalna 
#concernforthelocalcommunity



kfa.pl


