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FDA 
ul. Piaskowa 46 lok. 1  

16-070 Choroszcz 

Sklep KATI – Technika sanitarna i grzewcza 
http://www.sklepkati.pl 

oferty@sklepkati.pl 
 

OFERTA SPECJALNA – ważna do wyczerpania zapasów! 

Zdjęcie Opis Cena 

 
 
 
 

 

JUNKERS Cerasmart Modul kocioł kondensacyjny stojący o kompaktowej 
budowie. To najnowocześniejsza technika grzewcza do obsługi c.o. i 
ciepłej wody użytkowej połączona w jednym urządzeniu. Urządzenie 
szczególnie polecane jest do montażu w domkach szeregowych i 
jednorodzinnych. Cerasmart Modul to urządzenie ze zintegrowanym 
zasobnikiem warstwowym. Najnowsza technika ładowania warstwowego 
zasobnika przyczynia się do utrzymania wysokiego komfortu ciepłej wody, 
przy znacznie zredukowanej pojemności zasobnika. Nowa wersja 
urządzenia zwraca uwagę nowym designem i ergonomicznym kształtem. 
Nowa wyoblona obudowa i srebrna osłona panela sterowania sprawiają, 
że kocioł prezentuje się wyjątkowo elegancko. Najważniejsze korzyści: 
nowy design sprawność znormalizowana 109% oszczędność energii dzięki 
technice kondensacyjnej i wysoki komfort ciepłej wody dzięki technice 
ładowania zasobnika warstwowego kompaktowa budowa. 

 
 
 
 
 

12230 zł. 

8499 zł. 

 

FRANKE Princess 750 bateria zlewozmywakowa kolor 
GRAFITOWY 115.0007.326 
 
Bateria jednodźwigniowa wysokociśnieniowa 
- Obrót wylewki do 360° 
- Zasięg wylewki 220 mm 
- Wysokość 150 mm 
- KOLOR GRAFITOWY 

 
 

400 zł. 

215 zł. 

 

CERSANIT CATANIA szafka pod umywalke Roma (K11-0004), kolor 
dzika grusza S502-009 (umywalkę należy dokupić oddzielnie!) 
 
- szerokość 712 mm 
- wysokość 731 mm 
- głębokość 404 mm 
- kolor dzika grusza 
(do kompletowania z CERSANIT ROMA K11-0004) 

 
 

388 zł. 

360 zł. 

 

CERSANIT HESTIA pólsłupek uniwersalny, kolor jabłoń locarno  
S518-004  
 
- szerokość 360 mm 
- wysokość 946 mm 
- głębokość 307 mm 
- kolor jabłoń Locarno 

 
 

513 zł. 

 

ROCA VIVA MADALENA szafka wisząca boczna z drzwiczkami, 
kolor KLON A856264604 
- szafka wisząca boczna górna 
- z drzwiczkami 
- kolor KLON Arce Galante 
- Wymiary w mm: szerokość/głębokość/wysokość 352/202/750 

 
360 zł. 

329 zł. 
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KLUDI AMPHORA zawór stojący DN 15 541160520 
 
- uchwyt krzyżowy 
- montaż jednootworowy 
- klasa przepływu A 
- głowica ceramiczna 90 st. 
- elastyczne przyłącze 

 
 

625 zł. 

590 zł. 

 

GROHE AVINA bateria wannowa, kolor CHROM 25085000 
- montaż ścienny  
- metalowe pokrętła z izolacją cieplną  
- automatyczny przełącznik wanna/prysznic  
- powłoka chromowa GROHE StarLight 

 
537 zł. 

435 zł. 

 TEKA TEXINA 45 E-TG zlewozmywak tegranit 800 x 500 mm, kolor 
MIEDZIANY 87479 
Wymiary zewnętrzne: 800 x 500 mm  
Wielkość komory:  340 x 418 x 162 mm 
Kolor MIEDZIANY - efekt metaliczny 
Wyposażenie seryjne: 
- komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworem 3½ z przedłużką 
(86910) 
- miseczka perforowana stalowa 
- syfon 1½ z 1 odejściem, odprowadzenie z tworzywa sztucznego 40 i 50 mm, 
obracalne o 90° 

 
 
 

1200 zł. 

1100 zł. 

 

FRANKE Fiji FIG 610-58 Grafitowy 114.0073.064 
Numer katalogowy: 114.0073.064 
Rozmiar odpływu: 3 1/2'' 
Ilość otworów pod baterię: 4 podfrezowane otwory 
Wymiary zewnętrzne: 584 mmx520 mm 
Wymiary komory: 504 mmx390 mmx200 mm 
Ilość komór: 1 
Materiał: Fragranit + 

 

 
 

1200 zł. 

895 zł. 

 

 

ORAS VENTURA bateria kuchenna, 230/12 V CHROM  
8020 
Elektroniczna dwuuchwytowa i bezdotykowa bateria kuchenna z przyłączem do 
zmywarki. Model 8020 wyposażony jest w przyłącze do zmywarki znajdujące się w 
skrzynce zaworu mieszającego. Przepływ wody do zmywarki nie jest zabezpieczony. 
Do zmywarki może być podłączona woda zimna lub ciepła. Podłączenie elektryczne 
w postaci transformatora 230/12 V. Bateria wyposażona jest w przewody 
podłączeniowe ø 10 o długości 600 mm (2 sztuki) pomiędzy skrzynką zaworu 
mieszającego a króćcami podłączeniowymi oraz w przewody zasilające ø 15 o 
długości 400 mm (3 sztuki) pomiędzy skrzynką zaworu mieszającego a baterią.  
Podstawowe zastosowanie: 
Kuchnie o wysokim standardzie 
- KOLOR CHROM 

 
 
 

2424 zł. 

2289 zł. 

 

GROHE Rainshower system natryskowy, kolor CHROM  
27030 000 
elementy składowe: 
prysznic górny Rainshower Modern (28 368), przegub kulowy z kątem obrotu 20° ± 
20°, prysznic ręczny Sena (28 034) z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu 
prysznicowego (12 140), podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 
1/2" (28 144) 
przełączanie pomiędzy prysznicem górnym  
i ręcznym za pomocą Grohclick 
min. przepływ 7 l/min. 
powłoka chromowa z GROHE StarLight 

 
 
 

2889 zł. 

2400 zł. 

 

 UWAGA oferta ważna do wyczerpania zapasów – o szczegóły zapytaj sprzedawcę! 

UWAGA, produkty których nie ma na stronie, prosimy zamawiać mailowo 

oferty@sklepkati.pl bądź telefonicznie +48 85 719 29 05 

mailto:oferty@sklepkati.pl

