
armatura24.pl

Wizualizacja łazienki wykonana przez projektantkę Małgorzatę Tadaszak z salonu w Ostrowie Wlkp.

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

     

KOŁO NOVA PRO 
PREMIUM RIMFREE 
miska wisząca z krytymi 
mocowaniami

629,-
 707,- teraz tylko

M33128000

2 ŁAZIENKA

     

ROCA VIRGINIA 
170x80 wanna owalna 
wolnostojąca

4976,-
 7 681 zł,- teraz tylko

A24T438000

1 ŁAZIENKA

ELITA LORCA 
umywalka nablatowa 
śr. 41,5 cm, mix kolorów:
czarny mat,  biały mat, 
antracyt mat 

402,-
 473,- teraz od

145048

4 ŁAZIENKA

VALVEX LOFT  
cała seria z extra rabatem 
-38%,  (kolor: złoty, czarny, 
biały, chrom) 

-38%
duży rabat

3 ŁAZIENKA

Produkty z naszego projektu łazienki

SUPER
PRODUKT

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

Oferta obowiązuje od 01.06.2021 do 31.07.2021r.
lub do wyczerpania zapasów

SUPER OFERTY 
06/07 2021TOP



ROCA  GAP 
umywalka 55x40 z/o, 
nablatowa owalna 
z przelewem

365,-
 542,- teraz tylko

A3270Y0000

5 ŁAZIENKA

FERRO ALGEO 
SQUARE 
zestaw podtynkowy 
z baterią i deszczownią

389,-
 473,- teraz tylko

BAQ7P-SET1-S

6 ŁAZIENKA

DEANTE 
FUNKIA 80 
kabina prysznicowa 
kwadratowa, szkło 
transparentne

818,-
 999,- teraz tylko

KYC_N42K

7 ŁAZIENKA

KOŁO REKORD 
miska wisząca, Rimfree, 
krótka, bez wewnętrznego 
kołnierza

399,-
 426,- teraz tylko

K93121000

8 ŁAZIENKA

ELITA STREET PLUS 
zestaw szafka wisząca 
z umywalką 50 cm 

841,-
 990,- teraz tylko

166283

9 ŁAZIENKA

*cena nie obejmuje deski WC

ROCA 
DUPLO ONE 
stelaż do WC

470,-
723,-teraz tylko

A890070020

10 ŁAZIENKA

FERRO ALBA 
VERDELINE 
bateria umywalkowa 

169,-
 210;- teraz tylko

BLB2VL

13 ŁAZIENKA

GEBERIT DUOFRESH 
moduł z automatycznym 
uruchamianiem i pojemnikiem 
na kostkę DuoFresh, do spłuczki 
podtynkowej Sigma 12 cm, chrom

1049,-
 1259,- teraz tylko

115.050.21.1

14 ŁAZIENKA

ROCA  EASY 
wanna akrylowa 170x70

929,-
 1389,- teraz tylko

A248194000

11 ŁAZIENKA

KOŁO TECHNIC GT 
zestaw: Nova Pro stelaż 
podtynkowy z miską WC 
oraz deską wolnoopadającą 
i przyciskiem Elipse2

1099,-
 1258,- teraz tylko

99672000

12 ŁAZIENKA

armatura24.pl



GŁÓWNE CECHY:
- kolor: chrom
- jasnoszare sitko natrysku
- jeden rodzaj strumienia natrysku: delikatny
- system zapobiegający osadzaniu się kamienia
- sygnalizacja świetlna

DANE TECHNICZNE:
- główka natrysku 120 mm
- wielkość przyłącza G1/2
- max. przepływ 15 l/min (3 bar)
- natężenie przepływu przy 300 kPa: 0.25 l/s
- ciśnienie robocze: 50 - 500 kPa
- woda ciepła zasilająca: max. +65°C

FERRO  QUADRO
zestaw natryskowy 
1-funkcyjny

159,-
 218,- teraz tylko

N110B

16 ŁAZIENKA

FERRO ROTONDO 
spust umywalkowy 
z przelewem

61,-
 71,- teraz tylko

S285-BL-B

17 ŁAZIENKA

ORAS HYDROACTIVA DIGITAL 

Nowoczesna, cyfrowa rączka natrysku, pozwalająca oszczędzać 
wodę i energię dzięki informacjom o zużyciu wyświetlanym  
w czasie rzeczywistym. Zasilana energią wytwarzaną przez 
przepływu wody. Funkcja Bluetooth® umożliwia połączenie 
rączki natrysku z aplikacją Digital Hand Shower, służącą do 
ustalania celów i monitorowania zużycia wody i energii. 

899,-
 1100,- teraz tylko

242405

15 ŁAZIENKA

GEBERIT  
SIGMA 20 
przycisk uruchamiający,
kolor: czarny

329,-
 369,- teraz tylko

115.882.DW.1

20 ŁAZIENKA

SANPLAST 
WP/GESSA 
wanna prostokątna 
70x150 

559,-
 725,- teraz tylko

 610-160-0120-01-000

21 ŁAZIENKA

DEANTE JASMIN 
NERO 
bateria umywalkowa stojąca, 
czarny mat 

416,-
 509,- teraz tylko

BGJ_N20K

18 ŁAZIENKA

ORAS OPTIMA 
bateria umywalkowa, 
bezdotykowa z  Bluetooth, 
chrom

985,-
 1464,- teraz tylko

1714FZ

19 ŁAZIENKA

armatura24.pl
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GŁÓWNE CECHY:
- kolor: czarny mat
- materiał: fragranit
- montaż: wpuszczany/na równi z blatem
- ilość komór: 1
- zlewozmywak odwracalny
- z ociekaczem

DANE TECHNICZNE:
- wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm
- wymiary komory: 34,2 x 43,5 cm
- głębokość komory: 20 cm
- minimalna szerokość podbudowy 45 cm

FRANKE CENTRO 
CNG 
Zlewozmywak jednokomorowy, 
materiał: fragranit, kolor: czarny mat, 
rozmiar: 78x50

849,-
 967,- teraz tylko

114.0633.092

22 KUCHNIA

GŁÓWNE CECHY:
- materiał: PP, stal nierdzewna
- kompletny zestaw montażowy
- długość: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 
  1400, 1600 mm
- przepustowość (wersja 60): 0,2 l/s 
   przy nadpiętrzeniu 10 mm
- wysokość zamknięcia wodnego: 
   24 / 50 mm
- klasa: K 3

KESSEL INFINITY 
LINEARIS
Niezwykły i elegancki profil pokrywy, 
wykonany z wysokiej jakości stali 
szlachetnej V4A, odpływ liniowy 
można dowolnie: przedłużać, skracać, 
montować w narożu.

25 ŁAZIENKA

DEANTE  GERBERA 
bateria zlewozmywakowa 
stojąca - do wyboru mix 
kolorów 

523,-
 639,- teraz tylko

BGB_B720

23 KUCHNIA

VALVEX DALI 
bateria kuchenna stojąca 
z dźwignią z boku, chrom

329,-
 391,- teraz tylko

24 KUCHNIA

NOWY
PRODUKT

MIX
WYBORU

1499,-
teraz od
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Nasi projektanci pomogą 
zaprojektować łazienkę 
Twoich marzeń

Projektowanie to jej pasja. Jadąc samochodem, 
wychodząc 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 

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

Urządź z nami swoją łazienkę 
i odbierz projekt GRATIS



Zainspiruj się naszymi produktami

Danfoss Ally™ to inteligentny system 
sterowania ogrzewaniem działający 
w chmurze. Aplikacja to wszystko, 
czego potrzeba do programowania 
i zarządzania ogrzewaniem domu – 
z dowolnego miejsca i o każdej porze.  
Możesz nią sterować zarówno 
ogrzewaniem grzejnikowym, jak 
i wodnym ogrzewaniem podłogowym. 

Oferta produktów Danfoss Ally™ obejmuje:
- Bramka Danfoss Ally™
- Termostaty grzejnikowe Danfoss Ally™
- Danfoss Icon™ - możliwość integracji 
  z inteligentnym systemem sterowania  
  ogrzewaniem podłogowym
- Aplikacja Danfoss Ally™ dostępna 
  w sklepach App Store i Google Play do   
  pełnego sterowania systemem

Cechy inteligentnego ogrzewania 
Danfoss Ally™
- Sterowanie aplikacją z dowolnego miejsca.   
  Miej kontrolę nad ogrzewaniem. Zawsze.  
  Niezależnie gdzie jesteś.
- Sterowanie głosowe ”Hej Google, podkręć 
  ogrzewanie w łazience!”
- Precyzyjna regulacja temperatury
- Do 30% oszczędności energii
- Harmonogramy ogrzewania. 
  Dostosuj swoje ogrzewanie do rytmu dnia. 
- Brak hałasów. Jeśli termostat otworzy 
  zawór w środku nocy, nie usłyszysz tego.
- Łatwość użytkowania
- Prosta instalacja
- Funkcja otwartego okna. Po wykryciu 
  spadku temperatury system wyłączy 
  ogrzewanie na 30 min.
- Certyfikat Zigbee 3.0. Oznacza to, że system 
  komunikuje się w tym samym języku co 
  wiele innych inteligentnych urządzeń 
  domowych na całym świecie 
- Otwarty interfejs API oznacza, że zapewnia 
  programistom wolny dostęp dodanej usługi   
  internetowej i połączenie z innymi 
  systemami.

Danfoss Ally™  
inteligentny system 
sterowania
ogrzewaniem

armatura24.pl

DANFOSS 
ZIGBEE ALLY
inteligentny system 
sterowania ogrzewaniem, 
rabat na cały system ALLy 

duży rabat na cały system

SYSTEM ALLY

26 INSTALACJE

RABAT
-35%
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INSTAL-PROJEKT 
TRICK   
grzejnik dekoracyjny czarny,  
mix wymiarów 

789,-
teraz od

TRK-50/90D50C31

28 OGRZEWANIE

INSTAL-PROJEKT  
POP STAR UP+  
grzejnik biały mat/czarny 
mat, różne wymiary 

859,-
teraz od

POPSUP+50/70C34

27 OGRZEWANIE

EUROSTER Q1 
regulator temperatury 
wersja przewodowa lub 
bezprzewodowa

179,-
 205,- 

89,-
 205,- teraz tylko

EQ1TXRXEQ1  

30 INSTALACJE

BWT SOFTLIFE 20
stacja zmiękczania wody

2400,-
 3275,- teraz tylko

BWTAQSL20V2

31 INSTALACJE

*cena nie obejmuje deski WC

BOSCH TR4000 EB
ogrzewacz 18kW, trójfazowy, 
przepływowy sterowany 
elektronicznie,klasa A

725,-
-1450,- teraz tylko

7736504706

32 OGRZEWANIE

FAMAS  
przewód gazowy 
z reduktorem ciśnienia 
do butli propan-butan, 
długość 2m

75,-
 99,- teraz tylko

6NPBR1-0200-MED-V0

35 INSTALACJE

AWENTA 
korpus KWS100

69,-
teraz od

KWS100

36 INSTALACJE

BWT PROTECTOR 
filtr  BW 1", z manualnym 
płukaniem wstecznym

249,-
 309,- teraz tylko

810417

33 INSTALACJE

WILO 
RAIN1-24 EM 
kompaktowa centrala 
deszczowa 

5099,-
 5257,- teraz tylko

2551468

34 INSTALACJE

WYSOKA
JAKOŚĆ

BAXI DUO-TEC 
COMPACT+ 
kocioł kondensacyjny  1.24 1-F + 
zasobnik RED BAKS 120 lub 140+ 
czujnik c.w.u.; klasa ERP A

5499,-5599,-
teraz tylko

RED BAKS 120RED BAKS 140

29 OGRZEWANIE



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


