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Kolekcja PreMiUM cLAss 
została stworzona specjalnie 
dla odbiorcy szukającego
oryginalnych i wyrafinowanych 
rozwiązań do swojego domu. 
Elegancka forma, wysoka
jakość wykonania i funkcjo-
nalność, to największe atuty 
kolekcji. PreMiUM cLAss
to optymalne połączenie 
jakości, niezawodności  
i wyszukanego wzornictwa.
Prawdziwy klejnot w Państwa 
łazience oraz kuchni.

prEMIuM 
cLAss

O wyjątkowości serii stanowi uchwyt z naturalnym bursztynem oraz klasyczne wzornict-
wo, tak cenione przez Klientów. elegancja oparta na cylindrycznych kształtach, została 
przełamana indywidualnie zaprojektowanym, niekonwencjonalnym bursztynowym 
uchwytem. seria baterii Amber doskonale wpisuje się w stylistykę tej grupy.

AMBEr
baterie jednouchwytowe

[587-045-00]
bateria bidetowa stojąca

[586-040-00]
bateria natryskowa ścienna

[582-845-00]
bateria umywalkowa stojąca

[584-040-00]
bateria wannowa ścienna

[582-742-00]
bateria umywalkowa nablatowa

[585-240-00]
bateria wannowa trójotworowa stojąca
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AMETYsT
baterie jednouchwytowe

rodzina AMetYst to propozycja dla najbardziej wymagających klientów. Doskonała, 
okazała forma, harmonijnie łączy ze sobą elegancję i funkcjonalność. elitarnego cha-
rakteru nadaje jej trójotworowa bateria wannowa idealnie pasująca do eleganckich, 
wyrafinowanych łazienek.

[407-015-00]
bateria bidetowa stojąca 

[402-815-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[403-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca
z obrotowym wylotem

[404-010-00]
bateria wannowa ścienna 

[405-210-00]
bateria wannowa trójotworowa stojąca 

[409-610-00]
bateria natryskowa podtynkowa 

Baterie BrYLANt to produkt dla prawdziwych koneserów. efekt umiejętnego 
połączenia technologii, funkcjonalności, a także konsekwencji i odwagi stylistycznej. 
Zdecydowane linie, asymetryczna konstrukcja w najwyższej jakości oraz precyzja  
wykonania – wszystko zamknięte w doskonałej modernistycznej formie.

BrYLANt
baterie jednouchwytowe

[4307-011-00]
bateria bidetowa stojąca z zaworami 
kątowymi i spustem klik-klak

[4306-010-00]
bateria natryskowa ścienna

[4302-811-00]
bateria umywalkowa z zaworami 
kątowymi i spustem klik-klak

[4304-010-00]
bateria wannowa ścienna

hi-Tech
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brylanT

PromoCjA!
w KOMPLecie 

zawory kątowe
 orAz spust typu 

klik-klak

2x1x

[4303-715-00]
bateria umywalkowa stojąca z wylotem L

[4302-612-00]
bateria umywalkowa nablatowa 
z wylotem u
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cYrKON
baterie jednouchwytowe

Jedna z najbogatszych rodzin w ofercie Armatury Kraków. Przykład klasycznej elegancji 
opartej na cylindrycznych kształtach, gdzie łagodne łuki, smukła linia i ostre krawędzie 
podkreślają jej szlachetny charakter. rodzina cyrkon jest dostępna z oryginalnym uch-
wytem w wersji chromowanej i satynowej. Niekonwencjonalne rozwiązanie w postaci 
bocznego umieszczenia regulatora w stojących bateriach umywalkowych i zlewoz-
mywakowych nadaje im dodatkowych walorów funkcjonalnych.

[580-810-00 / 580-910-00 uchwyt 
chrom; 580-820-00 / 580-920-00 
uchwyt chrom-satyna]
bateria umywalkowa / zlewozmywa-
kowa ścienna L=150 mm / 200 mm.

[583-815-00 uchwyt chrom
583-825-00 uchwyt chrom-satyna]
bateria umywalkowa / zlewozmywa-
kowa stojąca

[584-010-00 uchwyt chrom
584-020-00 uchwyt chrom-satyna]
bateria wannowa ścienna 

[585-210-00 uchwyt chrom
585-220-00 uchwyt chrom-satyna]
bateria wannowa trójotworowa stojąca 

[589-410-00 uchwyt chrom
589-420-00 uchwyt chrom-satyna]
bateria wannowa podtynkowa

[583-615-00 uchwyt chrom
583-625-00 uchwyt chrom-satyna]
bateria zlewozmywakowa stojąca 

cYrKON 
DecOrUM
baterie jednouchwytowe

Koniec z nudą. cyrkon Decorum to rzemiosło w pięknej oprawie. Unikalne i oryginalne
motywy zdobnicze są znakiem rozpoznawczym oraz siłą całej kolekcji. Krótkoseryjny 
charakter nadaje  tej rodzinie prestiżu i nobilituje jej użytkowników. Dla wszystkich, 
którzy cenią oryginalność i wzornictwo na najwyższym poziomie. 

[584-030-00]
bateria wannowa ścienna 

[587-035-00]
bateria bidetowa stojąca

[582-732-00]
bateria umywalkowa nablatowa
stojąca

[582-835-00]
bateria umywalkowa stojąca

[580-830-00 / 580-920-00]
bateria umywalkowa / zlewozmywa-
kowa ścienna L=150 mm / 200 mm

[583-735-00]
bateria umywalkowa stojąca
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DiAMeNt
baterie jednouchwytowe

Baterie DiAMeNt o łagodnych kształtach są gwarancją oryginalności i najwyższej jakości 
produktu. ciekawa, niebanalna forma zbudowana w oparciu o miękkie krawędzie nadaje 
serii wyjątkowego charakteru. Baterie polerowane ręcznie, w tradycyjnej technologii to 
niepowtarzalny efekt ludzkiej pracy i odzwierciedlenie żywej pasji tworzenia.

[4104-010-00]
bateria wannowa ścienna

[4106-010-00]
bateria natryskowa ścienna

[4103-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca
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PromoCjA!
w KOMPLecie 

zawory kątowe
 orAz spust typu 

klik-klak

1x

[4102-811-00]
bateria umywalkowa z zaworami 
kątowymi i spustem klik-klak 

[4107-011-00]
bateria bidetowa z zaworami kątowymi 
i spustem klik-klak

grupa Armatura  »  Premium class  »  Korund  » 11  

KOrUND
baterie jednouchwytowe

KOrUND to odzwierciedlenie najnowszych trendów we współczesnej sztuce użytkowej. 
Niestandardowe rozwiązanie w postaci asymetrycznej wylewki w baterii wannowej oraz 
połączenie prostych linii z delikatnymi łukami pozwoliło uzyskać niezmiernie interesujący 
efekt. współczesna łazienka inspirowana minimalizmem w projektowaniu wnętrz będzie 
doskonałą scenerią dla baterii KOrUND.

[4004-010-00]
bateria wannowa ścienna

[4002-811-00]
bateria umywalkowa stojąca z zawo-
rami kątowymi i spustem klik-klak 

[4007-011-00]
bateria bidetowa stojąca z zaworami 
kątowymi i spustem klik-klak

[4006-010-00]
bateria natryskowa ścienna

PromoCjA!
w KOMPLecie 

zawory kątowe
 orAz spust typu 

klik-klak

2x1x

[4003-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca

10  »  grupa Armatura  »  Premium class  »  Diament



12  »  grupa Armatura  »  Premium class  »  Kwarc

KwArc
baterie jednouchwytowe

Baterie KwArc to subtelna delikatność i klasyka formy. charakterystycznym detalem 
jest uchwyt wyróżniający się nieszablonowym kształtem. Odpowiednio wyprofilowany 
wzmacnia walory wizualne baterii oraz podnosi jej funkcjonalność.

[4202-815-00]
bateria umywalkowa stojąca ze stero-
wanym spustem

[4204-010-00]
bateria wannowa ścienna

[4200-910-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca

[4205-210-00]
bateria wannowa trójotworowa 
stojąca

[4200-810-00]
bateria umywalkowa ścienna

[4203-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca
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MALAcHit
baterie jednouchwytowe

[4404-510-00]
bateria wannowa ścienna z natryskiem 
ręcznym 

[4407-011-00]
bateria bidetowa stojąca ze spustem 
klik-klak i zaworami kątowymi

[4402-811-00]
bateria umywalkowa stojąca ze 
spustem klik-klak i zaworami kątowymi

[4403-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca 
L=175mm

[4406-510-00]
bateria natryskowa ścienna z natrys-
kiem ręcznym 

rodzina baterii MALAcHit wyróżnia się oryginalnym wzornictwem i funkcjonalnością. Na jej wy-
jątkowość składa się specjalnie zaprojektowany uchwyt o charakterystycznym kształcie. w ofercie 
znajdziemy baterie stojące, ścienne – do łazienki i do kuchni. wybór odpowiedniej baterii sprawia, 
że łazienka staje się miejscem wyjątkowym, sprzyjającym relaksowi i wypoczynkowi. 

2x

PROMOCJA!
W KOMPLECIE 

ZAWORY KĄTOWE
 ORAZ SPUST TYPU 

KLIK-KLAK

1x
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rUBiN
baterie jednouchwytowe

Dynamiczny kształt baterii z rodziny rubin emanuje energią. subtelne połączenie chro-
mu i satyny otwiera nowe możliwości aranżacji wnętrza. Baterie rubin to idealna kom-
pozycja klasyki, funkcjonalności i jednocześnie lekkiej ekstrawagancji. czysty dynamizm 
i ekspresja to gwarancja imponującego efektu w twojej łazience i kuchni.

[564-010-00]
bateria wannowa ścienna 

[566-010-00]
bateria natryskowa ścienna 

[562-815-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[567-015-00]
bateria bidetowa stojąca 

[563-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca

[563-110-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z wyciąganym natryskiem

TopAz
baterie jednouchwytowe

[4014-010-00]
bateria wannowa ścienna 

[4017-015-00]
bateria bidetowa stojąca

[4016-010-00]
bateria natryskowa ścienna

[4013-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca

[4012-815-00]
bateria umywalkowa stojąca

inspirowana naturalnymi minerałami rodzina baterii topaz skierowana jest do Klientów cenią-
cych klasykę połączoną z funkcjonalnością. Na szczególna uwagę zasługuje wyprofilowany er-
gonomiczny uchwyt, łatwo dopasowujący się do kształtu dłoni, osadzony na opływowej bryle. 
Delikatne linie uchwytu nadają baterii lekkości i indywidualnego charakteru. Zwracają uwagę 
swą delikatności i oryginalnością.

grupa Armatura  »  Premium class  »  Topaz  » 15



eXcLUsiVe
baterie termostatyczne

Baterie exclusive stanowią przykład nowoczesnego i eleganckiego wzornictwa. Masyw-
na forma złagodzona eliptycznymi łukami sprawia, iż baterie te pasują idealnie do 
dużych wanien oraz kabin natryskowych. system termostatyczny gwarantuje bezpie-
czeństwo oraz komfort kąpieli. całość stanowi doskonałą propozycję dla wymagających 
Klientów.

[576-011-00]
bateria termostatyczna natryskowa 

[574-011-00]
bateria termostatyczna wannowa 

KUcHeNNe
baterie jednouchwytowe

chwile spędzone w kuchni mogą teraz być naprawdę przyjemne. Pasja przyrządzania po-
siłków w dobrze zorganizowanym otoczeniu, którego kluczowym elementem jest praktycz-
na i działająca bez zarzutu bateria kuchenna. ergonomia, funkcjonalność oraz niebanalny 
design to kwintesencja baterii zlewozmywakowych Armatury Kraków. w ofercie dostępne 
są baterie kuchenne w ramach wybranej kolekcji jak również modele indywidualne.

[6603-110-00]
bateria zlewozmywakowa sIgMA 
stojąca z wyciąganą wylewką

[6603-915-00]
bateria zlewozmywakowa oMEgA

[6703-915-00]
bateria zlewozmywakowa DeLtA

[6503-915-00]
bateria zlewozmywakowa gAMMA
L=175mm
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r
oyal C

lass 
retro classic, retro

tęsknota za przeszłością – 
wszystko ponownie w zasięgu 
ręki. Kolekcja royal class to 
klasyka w najlepszym wydaniu. 
perfekcyjnie skomponowana 
propozycja dla wszystkich, 
którzy cenią tradycyjne wnętrza 
i pragną czerpać niczym 
nieograniczoną przyjemność  
z rytuału kąpieli.  
w dobie narastającego 
pośpiechu warto zatrzymać się, 
spojrzeć za siebie i delektować 
się przyjemnymi chwilami  
z dawnych lat.

rOYAL 
cLAss

grupa Armatura  »  royal class  »  retro classic  » 19

rodzina retro classic nawiązuje swoim stylem do najlepszych tradycji wnętrzarskich  
i artystycznych. Detale wykonane z prawdziwej porcelany podkreślają wyszukaną i orygi-
nalną stylistykę. w bezpośredni sposób nawiązują do baterii produkowanych przez Arma-
turę Kraków w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Na szczególną uwagę zasługują 
baterie wannowe montowane bezpośrednio na posadzce.

rETro 
cLAssic
baterie dwuuchwytowe

[384-120-00] chrom, [384-120-03] 
chrom-złoto, [384-120-05] patyna 
bateria wannowa ścienna 

[385-120-00] chrom, [385-120-05] 
patyna
bateria wannowa stojąca z podłączeniem 
do posadzki

[386-321-00 chrom, 386-321-03 
chrom-złoto, 386-321-05 patyna]
bateria natryskowa ścienna 
z natryskiem przesuwnym 

[382-825-00 chrom, 382-825-03 
chrom-złoto, 382-825-05 patyna]
bateria umywalkowa stojąca 

[382-325-00 chrom, 382-325-03 
chrom-złoto] / [382-425-00 chrom, 
382-425-03 chrom-złoto]  
bateria umywalkowa stojąca 
L=80 mm / 165 mm

[380-420-00 chrom, 380-420-03 
chrom-złoto, 380-420-05 patyna]
bateria umywalkowa ścienna
L=160 mm
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Odrobina historii, szczypta niepowtarzalnego klimatu i tradycyjny kształ - to baterie 
retro. Niewielki przedmiot, element wykończenia wnętrza nadający mu osobisty cha-
rakter. to wyjątkowy atrybut pozwalający stworzyć ponadczasowy nastrój w łazience  
i kuchni. Baterie retro koncentrują się, na komforcie, pięknie i funkcjonalności.

rETro
baterie dwuuchwytowe

[372-345-00 / 373-445-00 chrom
372-345-03 / 373-445-03 chrom-złoto]
bateria umywalkowa / zlewozmywa-
kowa stojąca L=135 mm / 185 mm

[374-148-00 chrom
374-148-03 chrom-złoto]
bateria wannowa / umywalkowa 
ścienna

[374-145-00 chrom, 
374-145-03 chrom-złoto]
bateria wannowa ścienna 
wylot z perlatorem

[376-340-00 chrom
376-340-03 chrom-złoto]
bateria natryskowa ścienna 
z natryskiem przesuwnym 

[370-340-00 / 370-540-00 chrom
370-340-03 / 370-540-03 chrom-złoto]
bateria umywalkowa ścienna
L=160 mm / 250 mm

[377-045-00 chrom
377-045-03 chrom-złoto]
bateria bidetowa stojąca 

retrO cLAssic 
bateria wannowa stojąca z podłączeniem do posadzki
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albit, bazalt, nefryt, obsydian, piryt, rodon, salit, harm
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Kolekcja Middle class to 
gwarancja jakości. Niezawodna 
i oryginalna forma. zbudowa-
na jest w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie. Odważne, no-
woczesne i zarazem funkcjonal-
ne propozycje są odpowiedzią 
na potrzeby klienta zwracają-
cego uwagę na ergonomię, 
niebanalną estetykę i przystęp-
ną cenę.

MiDDLe
cLAss
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ALBit
baterie jednouchwytowe

rodzina ALBit charakteryzuje się klasycznym wzornictwem. Uchwyt i korpus tworzą 
doskonale dopasowany zestaw. w kolekcji dostępne są baterie przeznaczone do łazien-
ki i do kuchni. Oprócz standardowych rozwiązań kolekcja została uzupełniona o baterie 
wannową dwuotworową. Albit idealnie sprawdza się w małych wnętrzach, subtelnie 
wydobywając ich charakter. 

[4604-010-00]
bateria wannowa ścienna

[4602-915-00]
bateria umywalkowa stojąca 
z obrotowym wylotem L=145mm

[4606-010-00]
bateria natryskowa ścienna

[4607-015-00]
bateria bidetowa stojąca 

[4602-815-00]
bateria umywalkowa stojąca

[4605-011-00]
bateria wannowa stojąca 
dwuotworowa
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BAZALt
baterie jednouchwytowe

Jeżeli pragniesz znaleźć idealne rozwiązanie dopełnienia aranżacji swojej łazienki, jeśli 
pragniesz mu dodać odrobinę elegancji i wyrafinowania to baterie BAZALt są do tego 
idealnie stworzone. cylindryczny, lekko pochylony korpus nadaje im dynamicznego wy-
razu złagodzonego delikatnym kształtem uchwytu. inspiracją do jego zaprojektowania 
było wykorzystanie bryły walca wraz z  przenikającymi się liniami eliptycznymi.

[4704-010-00]
bateria wannowa ścienna

[4700-810-00]
bateria umywalkowa ścienna 
L=150mm

[4700-910-00]
bateria zlewozmywakowa ścienna 
z długą wylewką L=200mm

[4706-010-00]
bateria natryskowa ścienna

[4702-815-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[4702-915-00]
bateria umywalkowa stojąca 
z obrotowym wylotem L=145mm
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NefrYt
baterie jednouchwytowe

wysoka jakość w przystępnej cenie. idealna dla wszystkich, którzy cenią sobie nowo-
czesne i ekonomiczne rozwiązania. Bardzo popularna rodzina baterii jednouchwy-
towych produkowanych przez Armaturę Kraków. Baterie z rodziny Nefryt otrzymały  
Medal europejski przyznawany przez Business centre club oraz Urząd Komitetu inte-
gracji Europejskiej. 

[504-010-00]
bateria wannowa ścienna 

[506-510-00 
506-010-00 bez natrysku]
bateria natryskowa ścienna 
z natryskiem punktowym

[502-815-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[505-011-00]
bateria wannowa stojąca dwuotworowa

[502-112-00]
bateria umywalkowa stojąca 
z wyciąganym natryskiem

[503-813-00]
bateria zlewozmywakowa 
z dodatkowym przyłączem G¾
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OBsYDiAN
baterie jednouchwytowe

OBsYDiAN – rodzina baterii posiadająca znak rozpoznawczy w postaci niepowtarzalne-
go  uchwytu. Korpus baterii posiada bardzo prostą formę, która prowokująco kontrastuje 
z uchwytem o asymetrycznej bryle idealnie dopasowanym do kształtu dłoni.  Baterie 
Obsydian pasują do każdego rodzaju wnętrza, będąc odzwierciedleniem najnowszych 
trendów obowiązujących we wzornictwie.

[5104-010-00]
bateria wannowa ścienna

[5100-810-00]
bateria umywalkowa ścienna 
L=150mm

[5100-910-00 ]
bateria zlewozmywakowa ścienna 
L=200mm

[5106-010-00]
bateria natryskowa ścienna

[5102-815-00]
bateria umywalkowa stojąca

[5103-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z obrotowym wylotem L=200mm

pIrYT
baterie jednouchwytowe

wyważone kształty, nowoczesna linia z idealnie dopasowanym uchwytem – rodzina ba-
terii Piryt. Greckie słowo pyrites, oznaczające iskrzący, mieniący się przedmiot ma swoje 
odzwierciedlenie w nieskazitelnej jakości powierzchni baterii. Delikatnie wymodelowany 
uchwyt baterii wyprowadzony lekkim łukiem zyskuje subtelny wygląd dzięki oryginalnej  
i nieszablonowej formie. seria Piryt idealnie harmonizuje z każdym wnętrzem.

[442-845-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[447-045-00]
bateria bidetowa stojąca 

[446-040-00]
bateria natryskowa ścienna 

[444-040-00]
bateria wannowa ścienna 

[442-945-00]
bateria umywalkowa stojąca 
z obrotową wylewką

[445-041-00]
bateria wannowa stojąca dwuotworowa
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rODON
baterie jednouchwytowe

Klasyczna forma baterii zbudowana na bazie prostych, równolegle ułożonych linii. 
wyprofilowany korpus baterii naturalnie domyka uchwyt będący powtórzeniem jego 
zarysu. Baterie rodon to gwarancja estetyki na najwyższym poziomie, pełniąc zarówno 
funkcje estetyczne jak i użytkowe stanowią doskonały akcent w naszych łazienkach.

[456-020-00]
bateria natryskowa ścienna 

[454-020-00]
bateria wannowa ścienna 

[450-820-00 / 450-920-00]
bateria umywalkowa / zlewozmywa-
kowa ścienna L=150 mm / 175 mm

[452-825-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[457-025-00]
bateria bidetowa stojąca 

[453-925-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z obrotową wylewką
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sALit
baterie jednouchwytowe

Żeby stworzyć przytulny zakątek w swoim domu nie trzeba sięgać daleko. wystarczy 
nasza wyobraźnia połączona z osiągnięciami współczesnych projektantów. rodzina 
baterii sALit symbioza klasyki i elegancji zawarta w jednej bryle. idealnie połyskująca 
powierzchnia uchwytu w zaskakujący sposób poddaje się  grze światła.

[4504-010-00]
bateria wannowa ścienna

[4502-915-00]
bateria umywalkowa stojąca 
z obrotowym wylotem L=145mm

[4506-010-00]
bateria natryskowa ścienna

[4507-015-00]
bateria bidetowa stojąca 

[4502-815-00]
bateria umywalkowa stojąca

[4505-011-00]
bateria wannowa stojąca 
dwuotworowa
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HArMONic
baterie dwuuchwytowe

Awangardowa rodzina baterii dwuuchwytowych. Kształt uchwytów harmonijnie współ-
gra z bryłą baterii. Prostopadle przenikające się walce tworzą wyjątkową i charakte-
rystyczną formę przestrzenną. Bateria dopełniająca wyrafinowane wnętrza zaspokoi 
najbardziej wysublimowane gusta. Pełna harmonia.

[344-020-00]
bateria wannowa ścienna 

[345-520-00]
bateria wannowa pięciootworowa 
stojąca

[348-720-00]
bateria wannowa / umywalkowa

[345-020-00]
bateria wannowa stojąca 

[342-325-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[343-120-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z wyciąganym natryskiem
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sYMetric
baterie dwuuchwytowe

rodzina symetric to propozycja nowoczesnego standardu, będącego wynikiem po-
łączenia klasyki z elegancją minimalizmu. Doskonała symetria formy zastosowana 
w uchwytach, prostota i uporządkowana linia wzornicza w harmonijny sposób łączy 
funkcjonalność i elegancję w przystępnej cenie. Baterie symetric zostały wyróżnione 
nominacją do nagrody PrODecO.

[340-810-00 chrom L=150 mm] 
340-910-00 chrom L=200 mm]
bateria umywalkowa / zlewozmywakowa 
ścienna L=150 mm / L=200 mm

[344-010-00 chrom]
bateria wannowa ścienna 

[345-510-00 chrom]
bateria wannowa pięciootworowa

[346-010-00 chrom]
bateria natryskowa ścienna 

[342-315-00 chrom]
bateria umywalkowa stojąca 

[343-110-00 chrom]
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z wyciąganym natryskiem
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stANDArD
baterie termostatyczne

Nareszcie koniec z nieoczekiwanymi zmianami temperatur. Nie musimy się już martwić 
o ciągłą regulację temperatury wody czy obawiać poparzenia w wyniku przypadkowego 
przekręcenia uchwytu baterii - co jest szczególnie istotne podczas kąpieli pod pryszni-
cem. Oznaczona na pokrętle skala i przycisk „przeciwpoparzeniowy” umożliwiają pre-
cyzyjne ustalenie pożądanej temperatury wody.

[576-012-00]
bateria termostatyczna natryskowa

[574-012-00]
bateria termostatyczna wannowa
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cLAssic
baterie termostatyczne

Bezpieczeństwo, wygoda i oszczędność to baterie termostatyczne Armatury Kraków. 
Dodatkowe funkcjonalności podnoszą atrakcyjność produktu. wbudowany system 
bezpieczeństwa chroni przed poparzeniem natomiast zielony przycisk umieszczony na 
pokrętle umożliwia kontrolowanie siły przepływu wody a tym samym pozwala przejść 
na tryb oszczędnościowy.

[576-010-00]
bateria termostatyczna natryskowa

[574-010-00]
bateria termostatyczna wannowa
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B
asic C

lass 
baryt, beryl, ceram

ik, standard 

Przyjazne i harmonijne wnętrze 
nie zawsze wymaga kosztow-
nych i ekskluzywnych produk-
tów. Od naszej pomysłowości  
i kreatywności zależy jaki 
uzyskamy końcowy efekt.  
w naszej łazience mamy 
poczuć się wygodnie i komfor-
towo, a chwile w niej spędzane 
mają nastrajać nas pozytywnie. 
Tak niewiele potrzeba by 
wydobyć piękno.

BAsic
cLAss
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BArYT
baterie jednouchwytowe

rodzina baterii BArYT to jedna z najbardziej ekonomicznych serii w ofercie Armatury 
Kraków. Łączy klasyczny kształt z doskonałą jakością w bardzo atrakcyjnej cenie. Ze 
względu na niewielkie gabaryty model ten jest idealną propozycją dla właścicieli ma-
łych klasycznych łazienek oraz kuchni.

[554-010-00]   
bateria wannowa ścienna 

[556-010-00]
bateria natryskowa ścienna 

[550-810-00 / 550-910-00]
bateria umywalkowa / zlewozmywakowa 
ścienna L=150 mm / L=200 mm.

[553-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z obrotowym wylotem

[552-815-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[552-915-00]
bateria umywalkowa stojąca 
z obrotowym wylotem
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BerYL
baterie jednouchwytowe

rodzina BerYL to bateria zaprojektowana w minimalistycznym stylu. Prosty uchwyt  
o charakterystycznej, zdecydowanej linii w sposób interesujący nadaje baterii indywidual-
nego charakteru. Projektanci opracowując kształt uchwytu szczególną uwagę skierowali 
na ergonomię i wzornictwo. efektem tego jest lekko podniesiona przednia część uchwytu, 
która sprawia, że obsługa baterii staje się wyjątkowo komfortowa. 

[4804-010-00]
bateria wannowa ścienna

[4800-810-00]
bateria umywalkowa ścienna 
L=150mm

[4800-910-00]
bateria zlewozmywakowa ścienna 
L=200mm

[4806-010-00]
bateria natryskowa ścienna

[4802-815-00]
bateria umywalkowa stojąca

[4803-915-00]
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z obrotowym wylotem L=200mm

cerAMiK
baterie dwuuchwytowe

Baterie z rodziny ceramik posiadają tradycyjną formę wzorniczą, wyposażoną w nowo-
czesne głowice ceramiczne. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne wyposa-
żone są w wylewki o średnicy 18 mm, a baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące 
w wyloty odlewane.

[334-115-00]                 
bateria wannowa ścienna 

[334-112-00]
bateria wannowa / umywalkowa 
ścienna 

[330-410-00 / 330-610-00]
bateria zlewozmywakowa ścienna
L=160 / 250 mm

[332-815-00]
bateria umywalkowa stojąca 

[337-015-00]
bateria bidetowa stojąca 

[336-311-00 bateria z natryskiem WMs]
bateria natryskowa z natryskiem 
przesuwnym
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stANDArD
baterie dwuuchwytowe

Najpopularniejsze baterie w polskich łazienkach. tradycyjna forma oraz sprawdzona 
jakość gwarantują satysfakcję użytkowania. Atrakcyjna cena wraz z niezawodnością 
baterii stanowią znakomite połączenie. Klienci otrzymują do wyboru cztery rodzaje 
uchwytów.

[304-120-00]                 
bateria wannowa ścienna 

[305-312-00]                
bateria wannowa stojąca z natryskiem 
przesuwnym 

[306-710-00]
bateria natryskowa z natryskiem 
stałym 

[302-315-00 / 303-415-00]
bateria umywalkowa / zlewozmywakowa 
stojąca L=135 mm / L=185 mm 

[300-319-00]
bateria umywalkowa / zlewozmywa-
kowa z dodatkowym przyłączem G¾”

[300-110-00 / 300-310-00 / 300-510-00]
bateria umywalkowa ścienna
L=115 mm / L=160 mm / L=220 mm

BerYL 
bateria wannowa
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B
aterie specjalne

Baterie specjalne to odpowiedź 
na specyficzne wymagania 
stawiane urządzeniom stosowa-
nym w szpitalach oraz obiektach 
użyteczności publicznej. 
Bezwzględne zachowanie zasad 
aseptyki, łatwość użycia oraz 
niezawodność to cechy baterii 
lekarskich. specjalnie skonstru-
owany wydłużony uchwyt umożli-
wia obsługę baterii bez zbędnego 
dotykania jej dłonią. 
z kolei zastosowane w bateriach 
bezdotykowych fotokomórki to 
gwarancja higieny oraz dbałość 
o środowisko poprzez wbudowa-
ny system oszczędnościowy wody.

BATErIE
sPecJALNe
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BATErIE
sPecJALNe

Zastosowanie w bateriach bezdotykowych fotokomórki umożliwia bez jej dotykania 
włączanie wody – po określonym czasie woda wyłącza się automatycznie. rozwiązanie 
to cieszy się dużym powodzeniem, gwarantując oszczędność wody.

[592-000-00]               
bateria umywalkowa bezdotykowa 
stojąca

[470-880-00 / 470-980-00]
bateria umywalkowa / zlewozmywakowa 
ścienna L=150 mm / L=200 mm

[472-885-00]
bateria umywalkowa stojąca

[472-985-00]
bateria umywalkowa stojąca 
z obrotowym wylotem 

[592-110-00]               
bateria umywalkowa bezdotykowa 
stojąca

[592-100-00]               
bateria umywalkowa bezdotykowa 
stojąca
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n
atryski

wybierz swój sposób na relaks 
pod prysznicem. Bogata oferta 
natrysków Armatury Kraków to 
ergonomiczne i zróżnicowane 
kształty, praktyczne rozwiązania  
z systemami zapobiegającymi 
odkładaniu się kamienia oraz 
gwarancja najwyższej jakości.

NAtrYsKi
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NAtrYsKi
PrZesUwNe

Odkryj prawdziwą radość kąpieli. Poczuj krople deszczu nie wychodząc z domu. różno-
rodność form, kształtów oraz funkcji dostarcza niezapomnianych chwil pod prysznicem. 
Pielęgnuj ciało, rozbudzaj zmysły z zestawami natryskowymi Armatury Kraków.

[4306-911-00] OriON
deszczownia z baterią Brylant 
z regulacją wysokości dysku

[5306-910-00] KAMiNO
kolumna natryskowa z baterią

[576-910-00] sOLAris
deszczownia z regulowaną 
wysokością i baterią termostatyczną

[346-910-00]  DUNA
deszczownia z baterią natryskową  
sYMetric 
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NAtrYsKi
PrZesUwNe

Odkryj prawdziwą radość kąpieli. Poczuj krople deszczu nie wychodząc z domu. różno-
rodność form, kształtów oraz funkcji dostarcza niezapomnianych chwil pod prysznicem. 
Pielęgnuj ciało, rozbudzaj zmysły z zestawami natryskowymi Armatury Kraków.

[841-355-00] tALiA
natrysk przesuwny

[841-140-00] sYMetric
natrysk przesuwny

[841-340-00] tYtAN
natrysk przesuwny

[841-111-00 chrom
841-111-03 chrom-złoto] retrO
natrysk przesuwny

[841-350-00] METIs
natrysk przesuwny 

[841-170-00] cALiPsO
natrysk przesuwny 
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szeroka gama rączek natryskowych Armatury Kraków daje poczucie pełnej satysfakcji 
użytkowania. różnorodność modeli umożliwia dopasowania natrysku do stylu w jakim 
urządzona jest nasza łazienka.

eLeMeNtY
NAtrYsKOwe

[843-215-00]               
wąż metalowy natrysku z końcówką 
obrotową-rozciągliwy 
L=1500÷2000 mm
wąż stalowy, podwójnie pleciony  
o podwyższonej wytrzymałości na 
rozciąganie

[841-215-00] DUNA
natrysk punktowy obrotowy 

[843-102-86]                
wąż natryskowy L=1500 mm w ws 
tworzywowym z końcówką obrotową 
nakrętka moletowana, łatwy w utrzy-
maniu czystości, komfortowy w użyciu

[841-214-00] BrYLANt                
natrysk punktowy obrotowy

[842-041-00] sOLO
rączka natryskowa 

[841-216-00] rUBiN
natrysk punktowy obrotowy
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syfony i spusty

odpowiednio dobrane detale 
mają wpływ na charakter 
wnętrza. syfony i spusty do 
nowoczesnych baterii umy-
walkowych są uzupełnieniem 
grupy Premium class.

sYfONY
I spusTY
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sYfONY
I spusTY

Odpowiednio dobrane detale mają wpływ na charakter wnętrza. syfony i spusty do 
nowoczesnych baterii umywalkowych są uzupełnieniem grupy Premium class.

[600-001-00]
syfon umywalkowy butelkowy 

[600-002-00]
syfon umywalkowy butelkowy 

[600-003-00]
syfon umywalkowy butelkowy 

[660-554-40]
spust umywalkowy klik-klak z korkiem 
ceramicznym

[660-254-00]
spust KLiK-KLAK “duży” 

[660-354-00]
spust KLiK-KLAK “mały” 
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z
aw

ory
w

ypływ
ow

e, kątow
e, kulow

e do w
ody, kurki do gazu

Armatura Kraków sA oferuje 
bogaty wybór zaworów do domu 
i ogrodu. W programie produk-
cyjnym znajdują się m.in. zawory 
kulowe, zawory czerpalne bez 
złączki lub ze złączką, zawory 
kątowe odcinające dopływ wody 
w takich urządzeniach jak pralki, 
zmywarki spłuczki czy baterie 
stojące. w ofercie występują 
również kurki do gazu.

zAWorY
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to gama produktów umożliwiających pobieranie wody, o szerokim spektrum zastoso-
wania w domu, ogrodzie oraz pomieszczeniach gospodarczych. w grupie zaworów 
znajdziemy produkty posiadające funkcję czasowego zamykania wypływu wody, przez-
naczone do umywalek, pisuarów i natrysków. Pełna oferta produktów dostępna jest  
w cenniku i na stronie www.grupa-armatura.pl.

[110-312-00]
zawór wypływowy 1/2” rozeta, złączka 
do węża G 3/4”, długość L=80 mm
 

zAWorY
wYPŁYwOwe

[182-000-00]
zawór podtynkowy z otwarciem 
czasowym, oszczędnościowy

[200-110-00]
zawór umywalkowy 1/2” 
z napowietrzaczem, długość L=85 mm

[183-000-00]
zawór z otwarciem czasowym 
do pisuaru, oszczędnościowy

[211-110-00]
zawór zlewozmywakowy stojący 
wylewka Ø 18 mm, wysokość h=218 mm

[181-000-00]
zawór z otwarciem czasowym do 
umywalki, oszczędnościowy
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Zawory kątowe są przeznaczone do podłączenia spłuczek, zmywarek, pralek. 
wyróżniają się atrakcyjnym designem dopasowanym do wyglądu baterii. stanowią 
niewielki detal w naszej łazience istotnie wpływający na jej wygląd. Pełna oferta 
produktów dostępna jest w cenniku i na stronie www.grupa-armatura.pl.

zAWorY
KątOwe

[244-010-00]
zawór do baterii stojących „belka”
 

[244-030-00]
zawór do baterii stojących „symetric”
 

[274-000-00]
zawór retrO 1/2” x 1/2” 
rozeta do spłuczki

[244-020-00]
zawór do baterii stojących „kwadrat”
 

[244-040-00]
zawór do baterii stojących „walec”
 

[243-030-07]
zawór 1/2” x 3/8” z głowicą 3/8” do 
baterii stojących
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Zawory przeznaczone są do instalacji wody zimnej i ciepłej, stanowią niezbędną 
część każdej instalacji będąc głównym elementem sterującym i odcinającym przepływ 
mediów. Kluczową sprawą jest prawidłowy dobór typu i dymensji zaworu kulowego  
z uwzględnieniem rodzaju i czynnika roboczego w instalacji oraz granicznymi pa-
rametrami pracy. Pełna oferta produktów dostępna jest w cenniku i na stronie  
www.grupa-armatura.pl.

zAWorY
KULOwe

[705-010-15]
zawór spustowy ze złączka i zaślepką 
z dźwignią

[710-010-15]
zawór zwrotny z mosiężnym grzybkiem

[707-010-10 ]
zawór kulowy kątowy z dźwignią 
i z filtrem

[703-110-15]
zawór “mini” nakrętno - nakrętny 
z dźwignią

[700-110-10]
zawór pełnoprzepływowy nakrętno-
nakrętny z dźwignią, z dławikiem

[700-221-15]
zawór kulowy pełnoprzepływowy  
nakrętno - wkrętny ze śrubunkiem  
i motylkiem, z dławikiem
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Zawór gazowy jest jednym z najistotniejszych elementów sieci instalacyjnej. Od jego 
niezawodności i szczelności zależy prawidłowy przepływ gazu. Ma on także kluczowe 
znaczenie dla bezpieczeństwa danego obiektu, gdyż pozwala na szybkie odcięcie gazu 
w sytuacji awaryjnej. Decydując się na wybór tak ważnego elementu instalacji należy 
brać pod uwagę tylko produkty najwyższej jakości.

KurKI
DO GAZU

[730-110-10]
kurek kulowy do gazu 
nakrętno-nakrętny z dźwignią

[730-220-15]
kurek kulowy do gazu
nakrętno-wkrętny z motylkiem
 

[740-000-15]
filtr skośny do gazu
 

[730-120-10]
kurek kulowy do gazu  
nakrętno-nakrętny z motylkiem

[730-210-15]
kurek kulowy do gazu
nakrętno-wkrętny z dźwignią

PrZYŁącZA GAZOwe
supEr Euro fpgs
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elastyczny przewód to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie przyłączy gazowych.
Zewnętrzny metalowy oplot ochronny wykonany ze stali nierdzewnej, który zabezpiecza 
stalową rurę wewnętrzną przyłącza gazowego, chroni przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi. rura wewnętrzna zaś wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, 
karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. Połączenie to zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie przyłączy.
Obrotowa końcówka ułatwia montaż i skraca jego czas,zewnętrzny metalowy oplot 
ze stali nierdzewnej zapewnia najwyższe bezpieczeństwo użytkowania, zastosowanie 
elastycznego rozwiązania ułatwia korzystanie z kuchenek gazowych oraz dbanie o ich 
czystość.

[649-050-11] 
Przewód elastyczny do gazu z obrotową nakrętką 1/2” 
fPGs L=50 cm

[649-075-11]
Przewód elastyczny do gazu z obrotową nakrętką 1/2” 
fPGs L=75 cm

[649-100-11]
Przewód elastyczny do gazu z obrotową nakrętką 1/2” 
fPGs L=100 cm

[649-125-11]
Przewód elastyczny do gazu z obrotową nakrętką 1/2” 
fPGs L=125 cm

[649-150-11]
Przewód elastyczny do gazu z obrotową nakrętką 1/2” 
fPGs L=150 cm

[649-200-11]
Przewód elastyczny do gazu z obrotową nakrętką 1/2” 
fPGs L=200 cm
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Grzejnik – ciepły element na-
szego mieszkania - nieoceniony 
zimą, uśpiony latem. wykonany 
jest z aluminium najwyższej 
jakości, w trakcie produkcji pod-
dawany wielokrotnie procesowi 
kontroli. Od środka zabezpie-
czony w procesie elektroforezy 
specjalną  powłoką zapobiega-
jącą korozji międzykrystalicznej, 
dzięki czemu możliwa jest jego 
współpraca z instalacją mie-
dzianą. Oferowane parametry 
pracy gwarantują jego najwyższą 
skuteczność.

GrZeJNiKi
ALUMiNiOwe
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Grzejniki posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty dla wyrobu na 
znak ce. Grzejniki posiadają kierownice wymuszające przepływ nagrzanego powietrza 
w stronę pomieszczenia. Dzięki ciśnieniu roboczemu 1,6 MPa mogą pracować zarówno 
w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielokondygnacyjnych.

GrZeJNiKi
ALUMiNiOwe

[789-100-44]
grzejnik aluminiowy g 500 f

[790-100-44]
grzejnik aluminiowy g 350 f
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Głowica termostatyczna przeznaczona jest do wszystkich typów instalacji centralnego 
ogrzewania jako element sterujący pracą zaworu termostatycznego lub wkładki zawo-
rowej. wybrana pokrętłem żądana temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie 
poprzez automatyczne otwieranie i zamykanie zaworu. Automatyczny zawór odpowie-
trzający służy do odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania co podnosi spraw-
ność całego systemu.  

ArMATurA
cO

[752-060-07]
grzejnikowy zawór termostatyczny 
prosty 1/2”

[750-060-15]
zawór grzejnikowy prosty

[886-500-98]
głowica termostatyczna Gt

[752-160-07]
grzejnikowy zawór termostatyczny 
kątowy 1/2”

[750-160-15]
zawór grzejnikowy kątowy 

[838-100-15]
automatyczny zawór odpowietrzający 

[751-100-07]
zawór odcinający kątowy ze złączką

[751-000-07]
zawór odcinający prosty ze złączką
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Armatura grzewcza stanowi niezbędne wyposażenie grzejników pracujących w systemie 
centralnego ogrzewania. Dzięki niej możemy m.in. precyzyjnie regulować temperaturę  
w pomieszczeniu co gwarantuje komfort przebywania w nim oraz przyczynia się do eko-
nomicznego wykorzystania energii cieplnej. Zawory grzejnikowe pozwalają na konserwa-
cję lub wymianę grzejników bez konieczności wyłączania pracującej instalacji.

ArMATurA
cO

[760-100-07]
zespół przyłączeniowy kątowy 
z nyplami grzejnikowymi

[760-101-07]
zespół przyłączeniowy kątowy z tulej-
kami przyłączeniowymi

[760-000-07]
zespół przyłączeniowy prosty z nyplami 
grzejnikowymi

[760-001-07]
zespół przyłączeniowy prosty z tulej-
kami przyłączeniowymi
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to najprostsze, ale zarazem bardzo ważne elementy domowej sieci wodnej oraz cen-
tralnego ogrzewania. Bez nich budowa sieci instalacyjnej nie byłaby możliwa. służą do 
łączenia różnych elementów instalacji zapewniając ich prawidłową pracę.

eLeMeNtY
ZŁącZNe

[814-012-10]
złączka grzejnikowa kolankowa 
mosiężna (śrubunek)

[814-020-15]
łącznik do wodomierza z nakrętką 
(półśrubunek) 

[814-010-10]
złączka grzejnikowa prosta 
mosiężna (śrubunek)
 

[943-700-15]
trójnik nakrętny
 

[944-710-10]
złączka wkrętna zwężkowa, prosta 
(nypel redukcyjny) 

[814-100-98]
listwa z kolankami do montażu baterii 
ściennych
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Zespół przyłączeniowy prosty z tulejkami 
przyłączeniowymi
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