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Topowe produkty 
w super cenach!
Przyjdź do jednego z naszych 
salonów lub odwiedź naszą stronę 
internetową!

* regulamin promocji dostępny w naszych salonach  i na www.armatura24.pl

SUPER OFERTY 
02/03 2021TOP

Oferta obowiązuje  od 1.04.2021 do 30.04.2021r.

     

GEBERIT  
SIGMA 01
płytka  podwójna 

189,-
 216,- teraz tylko

115.770.DW.5

2 ŁAZIENKA

     

ROCA RAINA
 wanna wolnostojąca,  
159x79 owalna

4229,-
 216,- super cena

A248466000

1 ŁAZIENKA

DEANTE ALPINIA
bateria wannowa 
wolnostojąca z kompletem 
natryskowym

1639,-
 1999,- teraz tylko

BGA_017M

4 ŁAZIENKA

 Kolor szary i czarny cena 1229 zł

DEANTE PEONIA 
miska wisząca bezkołnierzowa, 
kolory: biała/czarna/szara

491,-
 599,- teraz tylko

CDE_6ZPW

3 ŁAZIENKA

Wizualizacja łazienki zrealizowana przez projektantkę Małgorzata Tadaszak z salonu w Ostrowie Wlkp.

Oferta dostępna on-line, w salonach Armatura Kozłowski oraz telefonicznie 62 722 60 06

Produkty z naszego projektu łazienki

HIT
CENOWY

SUPER
OFERTA

Kup dowolny produkt z gazetki 
i odbierz elegancji ręcznik!



ROCA DIVERTA
umywalka 55x42,5, 
blatowa z/o

459,-
 527,- teraz tylko

A327116000

5 ŁAZIENKA

ELITA BABETTE 
umywalka 56,5x42 cm, 
nablatowa prostokątna, 
mix kolorów 

358,-
 402,- teraz tylko

145079

6 ŁAZIENKA

KOŁO NOVA PRO
miska wisząca premium, owalna, 
RIMFREE + deska myjąca AQUACLEAN 
TUMA COMFORT  RIMLESS + deska 
sedesowa SLIM wolnoopadająca

4999,-
 5999,- teraz tylko

M33126000+146.272.SI.1

7 ŁAZIENKA

FERRO FIESTA 
deszczownia z natryskiem 
i baterią wannową

515,-
 696,- teraz tylko

NP79-BFI13U

8 ŁAZIENKA

FERRO ALGEO 
zestaw deszczownia z 
natryskiem i baterią 
wannową chrom

319,-
 469,- teraz tylko

NP71-BAG7U

9 ŁAZIENKA

*cena nie obejmuje deski WC

KESSEL LINEARIS 
odpływ łazienkowy z pokrywą 
ze stali nierdzewnej

769,-
super cena

A34647L000

10 ŁAZIENKA

DEANTE RAPIDO 
zlewozmywak 1-komorowy, 
z ociekaczem, kolory: 
antracyt, grafitowy, szary 
metalik

719,-
cena od

13 KUCHNIA

KFA NEDA 
bateria kuchenna, stojąca 
czarny mat 

189,-
 300,- teraz tylko

5823-915-81

14 KUCHNIA

GEBERIT ONE 
miska WC wisząca z deską 
wolnoopadającą Slim biała

2299,-
 2538,- teraz tylko

 500.202.01.1

11 ŁAZIENKA

FRANKE BALTIC
zlewozmywak 1-komorowy, 
wymiar: 79x44, z ociekaczem 
gładki fi 90

139,-
 164,- teraz tylko

101.0056.784

12 KUCHNIA

armatura24.pl

HIT
CENOWY

MIX
WYBORU

MIX
WYBORU



GŁÓWNE CECHY:
- kolor: chrom/czarny
- rodzaj: zlewozmywakowa
- typ: jednouchwytowa
- montaż: stojąca
- rodzaj wylewki: elastyczna
- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny

DANE TECHNICZNE:
- zmienny zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm
- zmienna wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

ROCA GAP 
SQUARE RIMLESS
miska wisząca 
kwadratowa+deska 

799,-
 934,- teraz tylko

A34H47C000

16 ŁAZIENKA

KFA MOKAIT 
BLACK
bateria umywalkowa, stojąca, 
czarny mat

379,-
 386,- teraz tylko

5532-612-81

17 ŁAZIENKA

FERRO ZUMBA SLIM 2F 
bateria zlewozmywakowa
 (mix kolorów) 

190,-
 220,- teraz tylko

BZA43B 

15 KUCHNIA

BASE 
kompakt WC 3/6 l 
+ deska

289,-
 315,- teraz tylko

A161101002

20 ŁAZIENKA

SCHEDPOL 
BASE-LOW 
odpływ liniowy do zabudowy 
płytkami, czarmy mat

515,-
teraz tylko

A34647L000

21 ŁAZIENKA

ELITA SET RAVELL
zestaw umywalka z szafką 45 
cm, biała 

509,-
 664,- teraz tylko

166239

18 ŁAZIENKA

*cena nie obejmuje baterii

BASE 
bateria umywalkowa stojąca 
chrom

55,-
 65,- teraz tylko

C020102003

19 ŁAZIENKA

armatura24.pl

MIX
WYBORU

MIX
WYBORU



Zainspiruj się naszymi produktami

Szeroki wybór modeli kabin WALK-IN 
pozwoli każdemu z Nas odpowiednio 
zagospodarować łazienkę,dysponując 
nawet bardzo ograniczoną powierzchnią. 
Dzięki minimalistycznym 
wzornictwiezredukowanemu do 
mimimum wzornictwu uchwytów i profili 
mamy efekt przejrzystości, prostoty 
ipiękna czystego szkła. Zachęcający jest 
także system Soft-Open-Close, 
gwarantujący delikatną pracę drzwi. 
Kabina przekonuje dużymi, wygodnymi 
szerokościami wejścia. Specjalna, 
pozioma listwa uszczelniająca w kształcie 
rynny zapewnia  ochronę przed bryzgami 
wody, dzięki czemu w naszej łazience jest 
zawsze czysto.Certyfikowana jakość 
Kermi to pewność, że mamy do czynienia 
z najlepszym jakościowo, trwałym 
produktem. Potwierdza to zarówno 
certyfikat TÜV przyznany za stabilność, 
bryzgoszczelność i łatwość w utrzymaniu 
w czystości oraz fakt, że wszystkie szklane 
elementy kabin odpowiadają wymogom 
norm ESG

Kabiny NICA - 
rozwiązanie idealne 
dla każdego wnętrza

KERMI NICA
szklane drzwi przesuwne 
o prostym, przejrzystym 
wornictwie

duży rabat

NID2R14320VPK

22 ŁAZIENKA

armatura24.pl

RABAT
-25%



Nasi projektanci pomogą 
zaprojektować łazienkę 
Twoich marzeń

Projektowanie to jej pasja. Jadąc samochodem, wycho-
dząc na spacer, siedząc w kawiarni–wszędzie stara się 
szukać inspiracji i przekładać je na projekty naszych 
klientów. W swoich realizacjach dba o niepowtarzalność, 
estetykę i trendy które sprawdzą się na lata. Pełna 
energii, uśmiechu, zawsze pozytywnie nastawiona do 
innych.

Małgorzata 

Jest młodą energiczną osobą zawsze pełną pomysłów. 
Swoją wiedzę dotyczącą projektowa zawdzięcza ukończo-
nym studiom na kierunku architektura wnętrz. Uwielbia 
tworzyć niepowtarzalne aranżacje, które mają swój 
charakter oraz klimat. Przy projektowaniu zawsze bazuje 
na sprawdzonym designie i markach cieszących 
się dobrą opinią. 

Joanna

Od lat związany z armaturą łazienkową – doskonały 
sprzedawca, fachowiec a przede wszystkim projektant. 
Kluczową kwestią jego projektów jest funkcjonalność i 
oryginalność. Każdy kolejny projekt jest dla niego nowym 
wyzwaniem, które uwielbia realizować. Na co dzień 
świetny współpracownik, tryskający poczuciem humoru.

Sebastian 

W życiu stawia na oryginalność i funkcjonalność 
rozwiązań. Często stosuję naturalne kolory i materiały, 
tworząc jednocześnie przyjazną przestrzeń służącą 
potrzebom jej przyszłych użytkowników. Jej hasło 
życiowe: "Życie jest zbyt krótkie aby pić kawę w nudnym 
wnętrzu" oraz "Mniej znaczy więcej".

Agnieszka

Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu wnętrz. 
Skupia się na praktyczności i funkcjonalności zastosowa-
nych rozwiązań. Lubi kontakt z klientem i jest otwarta na 
realizację śmiałych wizji. Prywatnie interesuje się ekologią 
i jest wegetarianką.

Urszula

armatura24.pl



GRUNDFOS 
SCALA2
pompa hydroforowa

1599,-
teraz tylko

98562862

24 INSTALACJE/OGRZEWANIE

GRUNDFOS 
SCALA1
pompa hydroforowa

1299,-
teraz tylko

99530404

24 INSTALACJE/OGRZEWANIE

GRUNDFOS 
UNILIFT CC7
pompa zatapialna

639,-
 teraz tylko

96280967

27 INSTALACJE/OGRZEWANIE

GRUNDFOS 
SOLOLIFT
pompa z rozdrabniaczem

569,-
 679,- teraz tylko

97775314

26 INSTALACJE/OGRZEWANIE

Zainspiruj się naszymi produktami

GRUNDFOS  SCALA2  to  w  pełni  
zintegrowane,  samozasysające,  
kompaktowe  urządzenie  hydroforowe  
do podnoszenia ciśnienia w domowych 
instalacjach zaopatrzenia w wodę. 
SCALA2 wyposażona jest w inteligentny 
sterownik z kilkoma czujnikami do 
kontroli pracy pompy, zintegrowany 
napęd z regulacją prędkości obrotowej, 
wbudowany zbiornik oraz zawory 
zwrotne.

SB, SBA i SB HF to ciśnieniowe pompy 
zatapialne przeznaczone do wody czystej. 
Oferują one prosty montaż i niezawodne 
działanie w zastosowaniach domowych, 
takich jak studnie przydomowe oraz 
zbiorniki na wodę deszczową.

SOLOLIFT2 jest niezwykle przyjaznym 
agregatem podnoszącym dla instalatorów 
i użytkowników. Jest niezawodny, łatwy w 
montażu i konserwacji, i jednocześnie 
zapewnia doskonałe usuwanie ścieków, 
niezależnie od ograniczeń stawianych 
przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

Pompy Grundfos 
- w Twoim domu 
i ogrodzie

armatura24.pl

WC-1

WC-3

GRUNDFOS 
UNILIFT
pompa zatapialna

789,-
teraz tylko

011H1600

23 INSTALACJE/OGRZEWANIE



GŁÓWNE CECHY:
- kolor: biały
- supercienki - zaledwie 10mm grubości
- czytelny, podświetlany ekran
- intuicyjne menu
- czujnik wilgotności
- tryb wakacje
- personalizacja wyświetlanych informacji
- możliwość wyboru algorytmu sterującego
- ochrona zaworów
- funkcja optymalizacji
- 22 wbudowane języki (w tym język polski)
- do montażu w standardowej puszce elektrycznej

SALUS  SQ610
5 sztuk + bramka 
UGE600 gratis

1999,-
 2199,- teraz tylko

615302601

28 INSTALACJE/OGRZEWANIE

X- VENT  
SX-RED-VC3HEB
rekuperator

7499,-
teraz tylko

SX-RED-VC3HEB

32 INSTALACJE/OGRZEWANIE

RED PERFECT 
ogrzewacz nadumywalkowy 

229,-
 299,- teraz tylko

R301303003

31 INSTALACJE/OGRZEWANIE

BLUE WATER 
stacja zmiękczania wody 20, 
25

1649,-
cena od

B252701022

29 INSTALACJE/OGRZEWANIE

BOSCH TR2000
ogrzewacz wody przepływowy, 
trójfazowy, przepływowy 
sterowany hydrauliczne, 
klasa A, moc do wyboru

639,-
 649,- teraz tylko

7736504720

30 INSTALACJE/OGRZEWANIE

RED 
wodomierz 1/2" z.w. 
Q3=2,5m3/h GSD8

49,99
-65,- teraz tylko

R204401006

34 INSTALACJE/OGRZEWANIE

BOSCH 3,6kW 
TR40004ET 
ogrzewacz podumywalkowy, 
jednofazowy, przepływowy 
sterowany elektronicznie, klasa A

389,-
 499,- teraz tylko

7736504689

33 INSTALACJE/OGRZEWANIE

armatura24.pl

x5
SZT

MIX
WYBORU



CENTRALA: 
63-700 KROTOSZYN, ul. Klemczaka 7, tel. 62 722 60 06, biuro@armatura24.pl

NASZE ODDZIAŁY: 

63-400 OSTRÓW
ul. Radłowska 4
tel. 62 592 58 10
ostrow@armatura24.pl

62-800 KALISZ
ul. Wrocławska 67-69
tel. 62 765 30 38
kalisz@armatura24.pl

63-200 JAROCIN
ul. Wrocławska 112
tel. 62 747 77 88
jarocin@armatura24.pl

64-100 LESZNO
ul. M. Kopernika 23
tel. 66 528 75 54
leszno@armatura24.pl

62-510 KONIN
ul. Zakładowa 10
tel. 63 220 24 06
konin@armatura24.pl

62-081 PRZEŹMIEROWO
ul. Kościelna 3
tel. 61 652 50 10
poznan@armatura24.pl

62-700 TUREK
ul. Dąbrowskiego 3
tel. 533 428 240
turek@armatura24.pl

WYPOSAŻENIE
KUCHNI

WYPOSAŻENIE
ŁAZIENKI

TECHNIKA
GRZEWCZA

INSTALACJE
WODNE I C.O.

Zapewniamy kompleksową ofertę:

Oferta dostępna w ośmiu 
salonach Armatura Kozłowski 
oraz na  armatura24.pl


