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Warto więc stawiać na produkty o sprawdzonej jakości 
i funkcjonalności. Takie jak nasza kolekcja Moza, którą 
prezentujemy w nowej, złotej odsłonie.

JAK móWI ZNANE, 
pOlSKIE pRZYSŁOWIE: 
NIE WSZYSTKO ZŁOTO, 
cO SIę śWIEcI.

Therefore, it is worth choosing products of proven quality 
and functionality, such as our Moza collection. We present 
it in a new, golden version.

/
AS ThE pOpulAR 
pOlISh SAYING 
GOES: All ThAT 
GlITTERS IS NOT 
GOld.
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mOZA BRuShEd GOld
Projekt kolekcji Moza jest doszlifowany w najmniejszych 
szczegółach. Każdy element ma znaczenie. Kolor zaś 
odgrywa tu kluczową rolę: odpowiednio przez nas 
dobrany jest niepowtarzalny. Odcień szczotkowanego 
złota jest nowoczesny, wyrazisty i nieszablonowy. 
Z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom 
oryginalnych projektów i najbardziej wymagającym 
miłośnikom designu.

Powlekanie próżniowe powierzchni technologią PVD, 
gwarantuje wysoką odporność na zarysowania oraz 
odpryski. Co ważne, technologia ta jest bardziej przyja-
zna środowisku niż inne metody nakładania powłoki czy 
malowania.

/
The design of the Moza collection has been thought 
out perfectly. Every single element matters here. 
However, it is the colour that plays the key role: 
we have selected it properly to make sure it will be 
exceptional. The brushed gold colour is modern, 
distinctive and unconventional. It will surely appeal 
to fans of unique projects and the most demanding 
design lovers.

Vacuum coating of the mixer surface with a PVD 
technology guarantees its high resistance to scratches 
and chipping. Importantly, the technology is more eco-
friendly than other coating or varnishing methods.
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Design to jednak znacznie więcej niż wygląd. To również 
funkcjonalność i ekologia. Baterie umywalkowe oraz bi-
detowe Moza to rozwiązanie przyjazne środowisku. Za-
stosowane w nich napowietrzacze ograniczają zużycie 
wody do poziomu 5 litrów na minutę.

/
Design, however, is much more than appearance. It also 
means functionality and eco-friendliness. The Moza 
washbasin and bidet mixers are eco-friendly solutions. 
They are equipped with an aerator that reduces water 
consumption to 5 litres per minute.

5736-920-31 5039-501-31

5039-810-31836-004-31 5032-815-31 5037-015-315035-510-31 5032-612-31

864-020-31 864-026-31864-025-31 864-022-31864-027-31 864-031-31
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pOZNAJ pOZOSTAŁE 
KOlORY KOlEKcJI mOZA 

/  
dIScOvER ThE OThER  
mOZA cOlOuRS



kfa.pl


