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inFORMac Je hanDLOWe:
Zdjęcia produktów, rysunki i informacje techniczne mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. Armatura Kraków SA zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian 
w niniejszym katalogu.
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DESIGN
|   Połączenie chromu i czarnych elementów tworzy elegancką 

i nowoczesną baterię, która doskonale wpasuje się do 
kuchni w każdym stylu.

|  Smukły, ergonomiczny uchwyt nie tylko pięknie wygląda, 
ale też zapewnia komfort użytkowania. 

Kuchenny tip!
|  Funkcja filtrowania pozwala na picie zdrowej wody prosto z kranu, a dzięki 

temu znacząco można zredukować ilość plastikowych butelek po wodzie 
kupowanej w sklepie.

|  Filtr wystarcza na 6000 litrów czyli 4000 plastikowych 1,5 litrowych butelek. 
To 200 kg plastiku mniej wyrzucone na śmietnik!

|  Woda filtrowana w baterii Mungo lepiej smakuje, jest zdrowa i bezpieczna.



6 7

FUNKCJONALNOŚĆ
|   Wkład filtrujący montowany pod zlewem zapewnia czystą i smaczną 

wodę prosto z kranu. Co ważne, filtr jest od razu w zestawie z baterią – 
nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów.

|  Filtr można również dokupić jak akcesorium (żywotność filtra 
= 6 miesięcy lub 6000 l).

W zestawie wraz ze szczegółową instrukcją montażu, zapewniamy:
|   filtr z uchwytami mocującymi (2 szt.)
| wężyk przyłączeniowy 1/4’’ (2 m)
| przyłącza elastyczne 60 cm (3 szt.)
| podstawkę stabilizującą

Aby poprawnie zamontować baterię niezbędny jest zawór kątowy. 
Najlepiej dobrać wysokiej jakości rozwiązanie brytyjskiej marki 
John Guest dostępne w naszej ofercie jako akcesorium.

824-510-86
filtr Aqua Cure Hydro+

6733-910-00
bateria kuchenna 
z funkcją filtracji wody

242-000-10
zawór kątowy 3/8’’ x 3/8’’ x 1/4’’ 
John Guest

batErIa muNGo
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CZYSta WYGoDa
|   Idealna bateria kuchenna musi być przede wszystkim wy-

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

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

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

|   IBaterie Duero są montowane z zastosowaniem stabilnej 
tulei montażowej.

WYGLĄD MA ZNACZENIE
|   Bateria kuchenna może stać się ważnym elementem dekora-

cyjnym 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.

Kuchenny tip!
Zatkany odpływ w zlewie? Jest na to prosty i eko-
logiczny sposób. Na ratunek jak zawsze przybywa 
niezawodny duet: soda oraz ocet. Wsyp do od-
pływu paczkę sody, zalej szklanką octu, a po kilku 
minutach przelej wrzątkiem. I gotowe!



10 11

batErIa DuEro DESIGN

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 

batErIa DuEro baSIC
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PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ
|   Wyciągana wylewka znacząco ułatwia codzienną eksploata-

cję. Długość wyciąganego węża jest optymalna, zarówno do 
mycia zlewu, napełniania garnków czy płukania, np. warzyw 
i owoców. 

|   Przycisk przełączania strumienia wody jest umieszczony na 
górze, aby korzystanie z niego było ergonomiczne oraz kom-
fortowe. Jest osłonięty silikonową zaślepką z wyraźnym ozna-
czeniem funkcji. Co ważne, kolorystycznie dopasowanym do 
koloru całej baterii.

KLaSYCZNE WZorNICtWo
|   Kolekcja zaprojektowana jest w klasycznym, uniwersalnym 

designie. Dostępna jest w dwóch kolorach chrom i matowa 
czerń.

TRWAŁE MATERIAŁY
|   Elastyczny wąż jest wykonany z wytrzymałego tworzywa, 

odpornego na przetarcia i wysoką temperaturę.
|   Dysze w słuchawce są łatwe w czyszczeniu.

6613-110-00
bateria kuchenna z wyciąganą 
i obrotową wylewką

6613-110-81
bateria kuchenna z wyciąganą 
i obrotową wylewką

batErIa INDIra

Kuchenny tip!
Zgodnie z duchem less waste warto wykorzystywać 
produkty do samego końca, na przykład skorupki 
jajek. Jest to doskonałe źródło mikroelementów, 
dlatego tak dobrze sprawdzą się jako nawóz dla 
roślin: wystarczy pokruszyć je drobno i wsypać do 
doniczek. Można też zalać skorupki wodą i po kilku 
dniach podlewać rośliny gotową miksturą.
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6533-915-81
bateria kuchenna z obrotową 
wylewką

6533-915-00
bateria kuchenna z obrotową 
wylewką

6533-915-22
bateria kuchenna z obrotową 
wylewką

batErIa aNDra

a
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PraKtYCZNY DESIGN 
|   Najważniejszym wyróżnikiem designu baterii Andra jest 

charakterystyczny kształt wylewki i uchwytu. Ta nowocze-
sna forma kryje w sobie ważną funkcjonalność – obrotową 
wylewkę. Takie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze 
w codziennym użytkowaniu. 

|   W kolekcji dostępne są aż trzy kolory: klasyczny chrom, 
loftowa czerń oraz nowoczesny inox.

ErGoNomIa
|   Wydłużony uchwyt sprzyja komfortowemu włączaniu 

strumienia wody, nawet przy brudnych rękach.
|   Odpowiednio zaprojektowany kąt nachylenia wylewki 

optymalnie kieruje strumieniem wody do zlewu, co ułatwia 
korzystanie ze strefy zmywania.

Kuchenny tip!
Sztućce straciły swój blask? Poznaj prosty i natu-
ralny sposób na ich wyczyszczenie. Przygotuj te 
łyżki, noże czy widelce, które potrzebują ratunku. 
Włóż je na 15 minut do gorącej wody po gotowaniu 
ziemniaków, a następnie dokładnie opłucz zimną 
wodą. Gotowe!
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INNOWACYJNOŚĆ I WYGODA
|   Wygodna w użytkowaniu jak 1-2-3: wystarczy dotknąć ba-

terię czymkolwiek (np. dłonią, przedramieniem, garnkiem) 
i swobodnie użytkować wodę, a następnie wyłączyć prze-
pływ jednym prostym gestem. 

|   Funkcja dotykowego uruchamiania gwarantuje również bez-
pieczeństwo: odpowiednio ustawiona temperatura wody 
ochroni dzieci przed oparzeniem.

EKoLoGIa
|   Niewielki przepływ zaledwie 7,2l/min. 
|   Dotykowe uruchamianie umożliwia szybkie włączanie i wyłą-

czanie wody, dzięki czemu czas jej użytkowania jest krótszy.

CZYsTOŚĆ
|   Baterię uruchamianą dotykowo łatwiej utrzymać w czy-

stości – nie ma potrzeby dotykania uchwytów rękami 
ubrudzonymi podczas gotowania lub pieczenia.

Kuchenny tip!
Utrzymanie czystości w kuchni to jedno z większych 
domowych wyzwań. Na bałagan szczególnie 
narażona jest strefa zmywania, w końcu to tu gro-
madzą się brudne garnki, tu myjemy ręce podczas 
gotowania czy pieczenia. Jak zatem ułatwić sobie 
sprzątanie? Miej zawsze pod ręką 3 produkty: sodę 
oczyszczoną, ocet i cytrynę. 

Pastą z wody, sody i kilku kropli octu bez problemu 
wyczyścisz zlew, a na osad z kamienia zgromadzony 
na baterii idealnie działa sok z cytryny: wystarczy 
natrzeć powierzchnię przekrojoną cytryną, a po 
kilku godzinach umyć letnią wodą.

6723-915-00
bateria kuchenna z funkcją 
dotykowego uruchamiania

batErIa taurI touCHmE
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SKaNDYNaWSKI StYL
|   Drewno i biel to wykończenia pojawiające się w wielu 

kuchniach. Wzornictwo baterii Angelit doskonale 
wpasowuje się popularny styl skandynawski.

TRWAŁA POWŁOKA
|   Zastosowana technologia malowania gwarantuje trwałość 

powłoki i odporność na uszkodzenia, np. na uderzenia 
garnkiem. A połączenie chromu z bielą jest ciekawe 
i eleganckie.

Kuchenny tip!
W każdej funkcjonalnej kuchni ważną rolę pełni 
szafka-spiżarka, w której przechowujemy zapasy 
mąki, cukru, kasz czy ryżu. Niezależnie od tego, 
czy nasza domowa spiżarnia to jedna półka w szafie 
z talerzami czy też wysoka pod sam sufit szafa, 
często pojawiają się w niej mole spożywcze.

Mamy na to świetny, naturalny sposób – wystarczy 
umieścić w szafce liście laurowe. Nie wpłyną one na 
nasze zapasy, a odstraszą mole. 

6713-915-40
bateria kuchenna  
z obrotową wylewką

6713-915-00
bateria kuchenna  
z obrotową wylewką

batErIa aNGELIt
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FuNKCJoNaLNa ProStota
|   Prosty i klasyczny kształt wylewki zapewnia wygodę korzy-

stania z baterii. Odpowiednia wysokość pozwala swobodnie 
napełniać nawet duże garnki.

IDEaLNE DoPaSoWaNIE
|   Ascetyczne wzornictwo oraz możliwość wyboru wersji 

kolorystycznej sprawiają, że bateria pasuje do każdej 
kuchni – nowoczesnej oraz rustykalnej.

Kuchenny tip!
Przypalony garnek? Każdemu się zdarza. Ale nie 
musicie się martwić, takie zabrudzenia łatwo wy-
czyścić w naturalny sposób. Pomoże w tym zwykła 
sól kuchenna. Wystarczy wsypać na dno garnka 
grubą warstwę soli, zalać niewielką ilością wody i 
zostawić na noc. Następnie całość doprowadzić do 
wrzenia, pogotować 10 minut, a po wystygnięciu 
umyć gąbką.

batErIa NEDa I NEDa bLaCK

5823-915-81
bateria kuchenna  
z obrotową wylewką

5823-915-00 
bateria kuchenna  
z obrotową wylewką
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KomFort I WYGoDa
|   Wyciągana wylewka ułatwia codzienną pracę w kuchni – 

łatwiej napełnić duży garnek czy dokładnie umyć cały 
zlewozmywak.

uNIKaLNY DESIGN
| Charakterystyczna sprężyna nada nowoczesnego wyglądu 
każdej kuchni.

Kuchenny tip!
Deski do krojenia, szczególnie drewniane lub wyko-
nane z tworzyw sztucznych łatwo się brudzą. Stają 
się siedliskiem bakterii, co może być groźne dla 
naszego zdrowia. Szybko też przesiąkają zapacha-
mi i ich użytkowanie jest mało przyjemne. Dzięki 
pewnej sztuczce będą czyste dosłownie w minutę – 
natrzyjcie deskę przekrojoną na pół cytryną 
i umieśćcie na 60 sekund w kuchence mikrofalowej. 
Następnie spłukajcie wodą. Gotowe! 

batErIa SIGma

6603-110-00
bateria kuchenna 
z wyciąganą wylewką
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FUNKCJA sKŁADANIA
|   Idealne rozwiązanie dla zlewozmywaków usytuowanych 

pod oknem. Po złożeniu bateria wysokość nad blatem to 
zaledwie 6 cm.

ERGONOMICZNY KsZTAŁT WYLEWKI
|   Odpowiednio wyprofilowana wylewka ułatwia napełnianie 

nawet dużych garnków i misek.

Kuchenny tip!
Jeśli bliska jest Wam filozofia less waste, ten 
kuchenny tip szczególnie Wam się spodoba. 
Oto świetne zastosowanie dla zaparzonych fusów 
lub torebek herbacianych. Nie wyrzucajcie ich tylko 
wykorzystajcie jako nawóz do roślin. Wystarczy 
umieścić zaparzoną wcześniej torebkę na dnie 
doniczki lub w ziemi.

batErIa tHEta

6523-915-00
bateria kuchenna  
ze składaną wylewką
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sWOBODA I KOMFORT UŻYTKOWANIA
|   Możliwość kierowania strumienia wody w dowolnym 

kierunku dzięki elastycznej wylewce.

WYGoDa
|   Łatwe mycie naczyń, także całego zlewozmywaka, 

co sprawia, że kuchnia jest łatwiejsza do utrzymania 
w czystości.

Kuchenny tip!
Jeśli dbacie o zdrowie, wiecie, że warzywa i owoce, 
które przynosimy ze sklepu są często pokryte są 
sporą ilością środków chemicznych. Jak się ich 
łatwo pozbyć? Użyjcie mieszaniny wody i octu 
jabłkowego – idealnie zmyje wszelkie niepożądane 
substancje. Następnie umyjcie owoce bądź warzy-
wa w letniej wodzie.

6543-915-00
bateria kuchenna  
z elastyczną wylewką

batErIa CaLIx
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EStEtYKa
|   Industrialny design pasuje do nowoczesnych kuchni, a dzięki 

chromowanej podstawce pod korpus bateria elegancko pre-
zentuje się na blacie.

sTABILNY MONTAŻ
|   Mocowanie z wykorzystaniem tulei obwodowej, tak aby 

zapewnić trwały i solidny montaż.

ErGoNomICZNY uCHWYt
|   Kubiczny kształt uchwytu to nie tylko design, to również 

ergonomia: nie ślizga się on w mokrej dłoni.

Kuchenny tip!
W kuchni warto wykorzystywać wszystko do 
ostatniej kropli lub okruszka. Swoje nietypowe 
zastosowanie znajdą także fusy po kawie. Są one 
doskonałym pogromcą zaschniętego tłuszczu na 
różnorodnych powierzchniach. Wystarczy nanieść 
niewielką ich ilość na miękką, wilgotną szmatkę 
i czyścić np. kuchenkę lub blat. Fusy są miękkie 
więc z pewnością nie porysują nawet delikatnej 
powierzchni.

batErIa morGaNIt

4923-915-00
bateria kuchenna 
z obrotową wylewką
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GEomEtrIa
|   Geometryczne inspiracje to trend, który w kuchennych 

wnętrzach cieszy się popularnością. Surowy, prosty design 
podkreśla cienka wylewka.

WYGoDa
|   Masywny uchwyt zapewnia komfort użytkowania – łatwo 

go pewnie chwycić i nie wyślizgnie się z mokrej dłoni.

4003-615-00
bateria kuchenna

batErIa KoruND
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CIEKaWE DEtaLE
|   Klasyczny kształt baterii Kwarc przełamują nietypowe 

detale. Na uwagę zasługuje płaski uchwyt o lekko złamanej 
linii.

SoLIDNE WYKoNaNIE
|   Bateria wysokiej jakości wyposażona w solidny i trwały 

regulator ceramiczny o średnicy 40 mm.

4203-915-00
bateria kuchenna 

batErIa KWarC
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moCNE KoNtraStY
|   Płaski, cienki uchwyt zestawiony z opływowym korpusem 

przywodzi na myśl wzorniczo futurystyczne rozwiązania.

ErGoNomIa
|   Kształt, długość oraz wyprofilowanie uchwytu sprawiają, 

że jest on wygodny i ergonomiczny w użytkowaniu.

NoWoCZESNa I ELEGaNCKa
|   Kształt bryły baterii Topaz jest klasycznie elegancki, ale 

nowoczesności dodaje jej płaski uchwyt ze specjalnym 
wycięciem, które nie tylko podnosi estetykę, ale również 
komfort korzystania.

KOMFORT UŻYTKOWANIA
|   Ergonomicznie wyprofilowana, obrotowa wylewka pozwala 

na wygodne korzystanie z baterii, także komfortowe 
napełnianie nawet bardzo dużych garnków czy misek.
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4403-915-00
bateria kuchenna

batErIa maLaCHIt

To
pa

z
4013-915-00
bateria kuchenna

batErIa toPaZ
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KLaSYCZNa WYGoDa
|  Ponadczasowa wylewka w kształcie typu parasolka dosko-

nale sprawdzi się w klasycznej kuchni, gdzie zapewni wygo-
dą korzystania ze strefy zmywania.

WYsOKA JAKOŚĆ
|   Solidnie wykonany korpus oraz wylewka gwarantują trwa-

łość przez cały okres użytkowania baterii.

NoWoCZESNE WZorNICtWo
|   Niezwykle nowoczesny model baterii kuchennej sprawdzi 

się najlepiej w futurystycznie urządzonych wnętrzach.

PEŁNA WYGODA
|   Charakterystyczna wylewka o kształcie półokręgu jest 

wysoko poprowadzona, aby zapewnić komfort mycia 
naczyń, także tych dużych, o nieregularnym kształcie.
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4103-915-00
bateria kuchenna

batErIa DIamENt
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5913-615-00
bateria kuchenna

batErIa moHIt
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WsPÓLNIE OsZCZĘDZAJMY WODĘ!
71% naszej planety to woda – wydawałoby się, że to bardzo 
dużo. Skąd więc tyle szumu o to, że wodę trzeba oszczędzać? 
Bo tej zdatnej do picia jest niecały 1% – każda jej kropla jest 
bardzo cenna. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
ponad miliard ludzi na świecie nie ma w ogóle dostępu do czy-
stej wody pitnej.

Często myślimy, że nas ten problem nie dotyczy. A jednak. 
W Polsce mamy najniższe w Europie zasoby wody przypadają-
ce na jednego mieszkańca – 1,7 tys. m3. Oczywiście w porów-
naniu z krajami zmagającymi się z niedoborami wody, to i tak 
dużo, ale warto by każdy z nas codziennie myślał o oszczędza-
niu każdej kropli.

PoZNaJ SPrYtNE SPoSobY  
OsZCZĘDZANIA WODY
|   Kąpiesz się pod prysznicem? Kup specjalny stoper – każda 

minuta lania wody to między 8-12 litrów wody. Łatwo poli-
czyć, ile można zaoszczędzić jeśli skrócimy czas kąpieli z 10 
do 5 minut. Zamiast stopera sprawdzi się też minutnik w te-
lefonie lub krótka kąpielowa playlista.

|   Wybieraj baterie, które mają niskie zużycie wody, np. Mokait. 
I koniecznie zakręcaj wodę, gdy myjesz zęby czy ręce.

|   Używaj wody z gotowania makaronu do podlewania domo-
wych kwiatów – będą pięknie rosły, a kolejne cenne litry 
zostaną zaoszczędzone.

|   Gotowanie na parze wymaga znacznie mniej wody niż trady-
cyjne i jest też zdrowsze!

|   Jeśli masz możliwość, gromadź w pojemnikach deszczówkę 
i podlewaj nią rośliny w domu lub ogrodzie. Wystarczy duże 
wiadro lub jeśli masz niewielki balkon puste butelki po wo-
dzie mineralnej.

|   Rób pranie tylko, gdy pralka jest całkowicie pełna.
|   Nie płucz naczyń przed wkładaniem ich do zmywarki.
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Po więcej porad o oszczędzaniu wody oraz o życiu 
w stylu less waste zapraszamy na naszą stronę 
www.kfa.pl



www.kfa.pl


