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InFoRMaCJe Handlowe:
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Cywilnego. 
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Jak mówi znane, polskie przysłowie: 
nie wszystko złoto, co się świeci. 

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

Kolekcja Moza to nasz bestseller ostatnich dwóch lat, dlatego 
zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowej wersji kolorystycz-
nej w odcieniu szczotkowanego złota. Kolor ten święci obecnie 
tryumfy w świecie designu, zarówno w łazienkach, jak i innych 
wnętrzach. To wyjątkowy dodatek, który może całkowicie od-
mienić przestrzeń.

Trzymając się naszego motto, którym są komfortowe rozwią-
zania, uzupełniliśmy nasze portfolio o zupełnie nową kategorię 
produktów: akcesoria łazienkowe w kolorach naszych kolekcji, 
w tym również nowej – złotej. Dzięki temu można komplekso-
wo wyposażyć łazienkę, nie martwiąc się o idealne dopasowanie 
dodatków.

Podążając za trendami wprowadzamy do naszej oferty całkowi-
cie nowy grzejnik aluminiowy. ADR 500 to nowoczesna forma 
w czterech kolorach, w tym niepowtarzalnym odcieniu miedzi. 
Utrzymując wysokie parametry efektywnościowe, stworzyliśmy 
grzejnik doskonale pasujący do nowoczesnych wnętrz.
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wyJĄtkowy kolor,  
niezwykła trwałośĆ
|   Powlekanie próżniowe powierzchni technologią PVD, gwa-

rantuje wysoką odporność na zarysowania oraz odpryski. 
Co ważne, technologia ta jest bardziej przyjazna środowisku 
niż inne metody nakładania powłoki czy malowania.

|   Odpowiednio dobrany kolor jest niepowtarzalny. Odcień 
szczotkowanego złota jest nowoczesny, wyrazisty i niesza-
blonowy. Z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom 
oryginalnych projektów i najbardziej wymagającym miłośni-
kom designu.
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5736-920-31
deszczownia premium z baterią 
natryskową termostatyczną

5039-501-31
zestaw natryskowy podtynkowy

5039-810-31
bateria umywalkowa podtynkowa

836-004-31
wylot wannowy podtynkowy

5032-815-31
bateria umywalkowa  
klik-klak w zestawie

5037-015-31
bateria bidetowa  
klik-klak w zestawie

5035-510-31
bateria wannowa wolnostojąca

5032-612-31
bateria umywalkowa nablatowa  
klik-klak w zestawie

EKOLOGIA W NAJLEPSZEJ FORMIE
|   Projekt kolekcji Moza jest doszlifowany w najmniejszych szcze-

gółach. Każdy element ma znaczenie: ultranowoczesne rączki 
natrysków w deszczowniach premium, wylewki w bateriach 
umywalkowych czy kształt baterii termostatycznych.

|   Design to jednak znacznie więcej niż wygląd. To również 
funkcjonalność i ekologia. Baterie umywalkowe oraz bidetowe 
Moza to rozwiązania przyjazne środowisku. Zastosowane 
w nich napowietrzacze ograniczają zużycie wody do poziomu 
5 litrów na minutę.

|   Dowiedz się więcej o oszczędzaniu wody z naszego raportu 
CSR na www.kfa.pl/csr.

kolekcJa moza BrUsHeD GolD 
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FUnkcJonalna i eFektowna
|   Bateria wannowa wolnostojąca Moza to efektowne roz-

wiązanie do dużej łazienki. Dzięki regulacji kąta pochylenia 
rączki natrysku, resztki wody skapują bezpośrednio do 
wanny, a nie na podłogę. 

|   Bateria jest wyposażona w praktyczny box montażowy 
z funkcją płukania instalacji. Co ważne, wężyk do płukania 
jest częścią zestawu od razu przy zakupie. Dodatkowo box 
wyposażyliśmy w mikropoziomicę, ułatwiającą montaż.
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5035-510-00
bateria wannowa wolnostojąca

5034-010-00
bateria wannowa

5734-010-00 
bateria wannowa termostatyczna

kolekcJa moza cHrom

5039-501-00
zestaw natryskowy podtynkowy

5039-810-00
bateria umywalkowa podtynkowa

836-004-00
wylot wannowy podtynkowy

5039-512-00
bateria bidetowa podtynkowa

5736-910-00
deszczownia z baterią natryskową 
termostatyczną

5736-920-00
deszczownia premium z baterią 
natryskową termostatyczną

841-365-00
natrysk przesuwny

5736-010-00
bateria natryskowa termostatyczna

835-670-00
wylot wannowy do kompletacji 
z deszczownią z baterią natryskową 
termostatyczną (5736-910-00)

5032-612-00
bateria umywalkowa nablatowa  
klik-klak w zestawie

841-220-00
natrysk punktowy

842-065-00
rączka natryskowa

5032-815-00
bateria umywalkowa  
klik-klak w zestawie

5037-015-00
bateria bidetowa  
klik-klak w zestawie
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5035-510-81
bateria wannowa wolnostojąca

5034-010-81
bateria wannowa

5734-010-81 
bateria wannowa termostatyczna

kolekcJa moza Black

5039-501-81
zestaw natryskowy podtynkowy

5039-810-81
bateria umywalkowa podtynkowa

836-004-81
wylot wannowy podtynkowy

5039-512-81
bateria bidetowa podtynkowa

5736-910-81
deszczownia z baterią natryskową 
termostatyczną

5736-920-81
deszczownia premium z baterią 
natryskową termostatyczną

841-365-81
natrysk przesuwny

5736-010-81
bateria natryskowa termostatyczna

835-670-81
wylot wannowy do kompletacji 
z deszczownią z baterią natryskową 
termostatyczną (5736-910-81)

5032-612-81
bateria umywalkowa nablatowa  
klik-klak w zestawie

841-220-81
natrysk punktowy

842-065-81
rączka natryskowa

5032-815-81
bateria umywalkowa  
klik-klak w zestawie

5037-015-81
bateria bidetowa  
klik-klak w zestawie
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|   Komfortowe rozwiązania w łazience to produkty funkcjo-
nalne i piękne, ale to również rozwiązania kompaktowe. 
W przestrzeniach łazienkowych, gdzie cenny jest każdy 
centymetr, systemy podtynkowe sprawdzają się doskonale.

|   Produkty podtynkowe z naszej oferty to także komfort 
montażu. Gotowe, kompletne zestawy zawierają wszystko, 
co niezbędne, aby pewnie i łatwo je zamontować. 
Nie trzeba oddzielnie dobierać elementów – w jednym 
pudełku jest już wszystko, czego potrzeba.

|   Wybór armatury podtynkowej zapewnia wygodę użytko-
wania, dzięki oszczędności miejsca, ale też zmniejszając 
ilość elementów, które trzeba na co dzień czyścić. Płaskie 
fronty baterii podtynkowych łatwo umyć, a ukrycie 
w ścianie elementów montażowych całkowicie eliminuje 
potrzebę ich czyszczenia.
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Solidny box montażowy

Jednolity korpus mosiężny

Podstawy do instalacji  
przedniej lub tylnej (możliwy  
montaż do ścian działowych  
i płyt gipsowo-kartonowych)

Regulator ceramiczny 35 mm 
z demontowalną osłoną 

w przypadku ew. uszkodzeń 

Maskownica zabezpieczająca 
elementy zewnętrzne podczas 

prac „brudnych” ze zintegrowaną 
poziomicą ułatwiającą montaż

Bateria 3-funkcyjna  
(wyloty czytelnie znakowane 
piktogramami funkcji) 

Przyłącza 1/2'' oznaczone 
kolorami temperatury wody ciepłej 
i zimnej 

Przełącznik ceramiczny  
3-funkcyjny

Oznaczenia głębokości i rowki  
do przycinania

Dodatkowy uszczelniacz  
zewnętrzny

DlaczeGo warto wyBraĆ zestawy poDtynkowe  
kFa armatUra?
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zestawy poDtynkowe

5039-501-31
MOZA BRUSHED GOLD
zestaw natryskowy podtynkowy

4829-511-00
HalIt
zestaw natryskowy podtynkowy

5039-501-00
MoZa CHRoM
zestaw natryskowy podtynkowy

5139-501-00 
loGon CHRoM
zestaw natryskowy podtynkowy

5539-511-00
MokaIt CHRoM
zestaw natryskowy podtynkowy

5039-501-81
MOZA BLACK
zestaw natryskowy podtynkowy

5139-501-81
LOGON BLACK
zestaw natryskowy podtynkowy

5539-511-81
MOKAIT BLACK
zestaw natryskowy podtynkowy
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Detale maJĄ znaczenie
|   Aby stworzyć idealny projekt łazienki, warto postawić na 

detale: baterie łazienkowe, dodatki oraz drobne akcesoria. 
Dlatego do naszej oferty wprowadzamy akcesoria łazienko-
we w kolorach idealnie dopasowanych do naszych baterii: 
chromowanych, czarnych oraz złotych.

|   Nasze akcesoria są wygodne i funkcjonalne. Do wyboru 
są aż cztery wieszaki na ręczniki, a także uchwyt na papier 
toaletowy oraz szczotka do toalety.

|   Są łatwe w montażu, a niezbędne kołki znajdują się w kom-
plecie od razu przy zakupie.
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akcesoria łazienkowe

864-020-00
wieszak łazienkowy punktowy chrom

864-020-81
wieszak łazienkowy punktowy black

864-020-31
wieszak łazienkowy punktowy 
brushed gold

864-022-81
uchwyt na papier toaletowy black

864-026-31
wieszak łazienkowy brushed gold 
45 cm

864-025-31
wieszak łazienkowy brushed gold 
22 cm

864-022-00
uchwyt na papier toaletowy chrom

864-022-31
uchwyt na papier toaletowy brushed 
gold

864-025-00
wieszak łazienkowy chrom 22 cm

864-025-81
wieszak łazienkowy black 22 cm

864-027-00
wieszak łazienkowy chrom 60 cm

864-027-81
wieszak łazienkowy black 60 cm

864-027-31
wieszak łazienkowy brushed gold 
60 cm

864-026-81
wieszak łazienkowy black 45 cm

864-026-00
wieszak łazienkowy chrom 45 cm

864-031-00
szczotka toaletowa chrom

864-031-81
szczotka toaletowa black

864-031-31
szczotka toaletowa brushed gold
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czysta wyGoDa
|   Idealna bateria kuchenna musi być przede wszystkim 

wygodna w codziennym korzystaniu – strefa zmywania jest 
najczęściej użytkowaną przestrzenią w kuchni. 

|   Podstawą takiej baterii jest więc wyciągana wylewka i moż-
liwość przełączania typu strumienia wody. Baterie Duero 
posiadają obie te funkcje. 

|   Dużym udogodnieniem jest możliwy do demontowania na-
powietrzacz (kluczyk do demontażu znajduje się w zestawie 
od razu przy zakupie) oraz silikonowe, łatwe w czyszczeniu 
dysze. 

|   Baterie Duero są montowane z zastosowaniem stabilnej 
tulei montażowej.
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6623-110-81
bateria kuchenna z wyciąganą 
wylewką black

6623-220-81
bateria kuchenna z wyciąganą 
wylewką black

6623-220-22
bateria kuchenna z wyciąganą 
wylewką 

6623-110-22
bateria kuchenna z wyciąganą 
wylewką 

kolekcJa DUero

dUeRo desIGn

DUERO BASIC

wyGlĄD ma znaczenie
|   Bateria kuchenna może stać się ważnym elementem 

dekoracyjnym w każdej kuchni. Unikalny kształt Duero 
Design jest uzyskany dzięki procesowi odlewania w całości 
w formie.

|   Kolekcja dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycz-
nych: matowej czerni i stali szczotkowanej.
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naJwyŻsza eFektywnośĆ 
|   Zastosowanie grzejnika aluminiowego daje możliwość 

bardzo efektywnego ogrzewania pomieszczeń. A aluminium 
to surowiec, który szybko się nagrzewa i oddaje energię 
cieplną.

|   Jest lekki i łatwy w montażu, a dzięki budowie modułowej 
można łatwo dobrać odpowiednią moc grzewczą do dane-
go pomieszczenia.

|   Dzięki procesowi anaforezy nasze grzejniki są odporne na 
korozję i mogą współpracować z każdym typem instalacji: 
miedzianym, z rur stalowych lub tworzywowych.

wyJĄtkowy DesiGn
|   Nasz grzejnik ADR 500 to nowoczesny design, dopraco-

wany w każdym szczególe. Płaskie fronty poszczególnych 
członów tworzą wyrazistą, mocno zarysowaną bryłę.

|   Dostępny w czterech kolorach daje możliwość dopasowa-
nia do różnych wnętrz. Klasyczna biel idealnie wpasuje się 
w styl skandynawski lub klasyczny, czerń oraz grafit podkre-
ślą charakter wnętrz loftowych, a wyjątkowy odcień miedzi 
stworzy niepowtarzalny charakter w każdym pomieszczeniu.
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stalowy czy alUminiowy? 
OCZYWIŚCIE ALUMINIOWY ADR 500!

oDporny na korozJę z 16-letniĄ GwarancJĄ
Nasze grzejniki aluminiowe są wykonane ze stopów aluminium, miedzi oraz 
krzemu, a dodatkowo są zabezpieczane w procesie anaforezy, która ma działa-
nie antykorozyjne. Dzięki temu będą one wyglądać dobrze przez bardzo długi 
czas, co daje im w tym przypadku przewagę nad grzejnikami stalowymi. Ich 
odporność na korozję pozwala na zamontowanie ich zarówno w obiegu za-
mkniętym, jak i otwartym, a także w łazienkach, w których panuje duża wilgoć.

szyBko naGrzewa pomieszczenie 
Aluminium to surowiec, który szybko się nagrzewa i oddaje energię cieplną, 
dzięki czemu cały grzejnik nagrzewa się kilka razy szybciej niż stalowy model 
płytowy lub żeliwny o podobnej mocy i aż kilkanaście razy szybciej niż w przy-
padku ogrzewania podłogowego.

lekki i łatwy w montaŻU 
Jedną z większych zalet grzejników aluminiowych, która często decyduje o ich 
zakupie, jest ich waga. Są one stosunkowo lekkie w porównaniu do grzejników 
wykonanych ze stali. Dzięki temu montaż takiego grzejnika jest łatwiejszy.

moŻe ByĆ stosowany w nowym i starym 
BUDownictwie 
Występują w formie członów (żeberek), które tworzą pakiety o konkretnych 
rozmiarach dopasowanych do wymagań cieplnych pomieszczenia. Ich kon-
strukcja pozwala bez większych problemów zamontować je na miejscu starych 
grzejników żeliwnych – łączy je bowiem wspólny rozstaw elementów przyłą-
czeniowych.

współpracUJe ze wszystkimi instalacJami 
Nasz grzejnik aluminiowy można podłączyć do każdej instalacji: miedzianej, 
tworzywowej lub stalowej oraz z rur wielowarstwowych.
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GrzeJnik aDr 500

763-040-44    grzejnik ADR 500/4

763-060-44    grzejnik ADR 500/6

763-080-44    grzejnik ADR 500/8

763-100-44    grzejnik ADR 500/10

763-120-44    grzejnik ADR 500/12

763-040-61    grzejnik ADR 500/4 grafit

763-060-61    grzejnik ADR 500/6 grafit

763-080-61    grzejnik ADR 500/8 grafit

763-100-61    grzejnik ADR 500/10 grafit

763-120-61    grzejnik ADR 500/12 grafit

763-040-81    grzejnik ADR 500/4 czarny

763-060-81    grzejnik ADR 500/6 czarny

763-080-81    grzejnik ADR 500/8 czarny

763-100-81    grzejnik ADR 500/10 czarny

763-120-81    grzejnik ADR 500/12 czarny

763-040-19    grzejnik ADR 500/4 miedziany

763-060-19    grzejnik ADR 500/6 miedziany

763-080-19    grzejnik ADR 500/8 miedziany

763-100-19    grzejnik ADR 500/10 miedziany

763-120-19    grzejnik ADR 500/12 miedziany

grzejnik 
ADR 500/4

grzejnik 
ADR 500/8

grzejnik 
ADR 500/6

grzejnik 
ADR 500/10

grzejnik 
ADR 500/12
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polecamy kosmetyki clean&FresH  
do czyszczenia łazienek oraz do pielęgnacji baterii. 
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#troskaosrodowisko  

#troskaopracownikow 

##troskaospolecznosclokalna

Dowiedz się więcej o naszych działaniach zrównoważonego rozwoju. 
Przeczytaj nasz raport CSR za lata 2019–2020 i śledź stronę www.kfa.pl/csr

oDpowieDzialna konsUmpcJa 
I EKOLOGIA  
Wierzymy w to, że odpowiedzialna konsumpcja to najlepszy 
wyraz troski o naszą planetę. Dbając o najwyższą jakość 
naszych produktów, a także udzielając na nie wieloletnich 
gwarancji, skłaniamy konsumentów do długiego użyt-
kowania baterii czy grzejników. Jeśli nasze wyroby będą 
długowieczne, produkcja nowych nie będzie negatywnie 
oddziaływała na środowisko. Z tego też powodu oferujemy 
szerokie portfolio części zamiennych, aby umożliwiać łatwą 
wymianę elementów eksploatacyjnych. 

Szczególnie bliska jest nam troska o zasoby wodne – 
ze względu na branżę, w której od stu lat działamy. A armatura 
sanitarna ma znaczący wpływ na ilość zużywanej wody, 
szczególnie w gospodarstwach domowych. 

ile tak naprawDę moŻemy  
zaoszczęDziĆ woDy?  

Weźmy pod lupę 4-osobową rodzinę mieszkającą w miesz-
kaniu (bez ogródka). Zużycie wody możemy podzielić na 
kategorie, aby było łatwiej liczyć. Pierwsza: umywalka + 
zlewozmywak (25%) i druga: wanna/natrysk + WC + pralka, 
zmywarka (75%). 

Baterie kuchenne i umywalkowe typowe zużywają 12 l/min, 
a baterie zlewozmywakowe i umywalkowe oszczędnościowe 
6 l/min. Jeśli miesięczne zużycie wody w takim gospodar-
stwie to około 16m³/m-c, a dzięki bateriom oszczędno-
ściowym może je zredukować o 12,5% to mamy rocznie 
24 tysiące litrów wody mniej!
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