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Piktogramy 
i oznaczenia funkcji
Aby zwiększyć czytelność i ułatwić korzystanie 
z informacji o produktach, ich główne cechy i funkcje 
zostały przedstawione w formie ikon.

Easy Clean
Dysze rączek natrysku i perlatory wykonane 
z tworzywa, z którego łatwo usunąć osad 
wapienny.

AIR-IN System
System napowietrzenia strumienia rączki 
natrysku, dzięki czemu oszczędzamy 
wodę przy zachowaniu komfortu obfitego 
strumienia.

Wiele rodzajów strumienia
Możliwość zmiany rodzaju strumienia.

Regulacja w pionie
Regulacja montażu drążka w pionie.

Regulacja w poziomie
Regulacja odległości drążka od ściany.

Ferro Slim Air 
Oszczędzający wodę perlator z regulacją 
kierunku strumienia wody. 

Click-clack
Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie 
korek typu click-clack, otwierany i zamykany 
przez naciśnięcie.

ARMATURA ŁAZIENKOWA

Eco+
Produkty z tym znakiem zużywają 
mniej wody i energii w porównaniu ze 
standardowymi modelami.

Ferro AirMix
Perlator z dodatkowym systemem 
napowietrzania wody. Pozwala na zużycie 
mniejszej ilości wody przy jednoczesnym 
zachowaniu komfortu obfitego strumienia.

FerroClick
System kontroli ciepłej wody oraz system 
kontroli pełnego otwarcia przepływu.

FerroClick
Dwustopniowa regulacja wypływu wody, 
umożliwiająca łatwe ustawienie połowy 
natężenia strumienia wody.

CLICK

Ferro Eco Save
Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala 
na oszczędność wody nawet do 50%. 
Montowany w bateriach natryskowych 
ogranicza przepływ wody.
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W serii ograniczającej zużycie wody znajdziemy szeroką gamę produktów 
do kompleksowego wyposażenia łazienek. Wybrane z oferty Ferro baterie 
i natryski z systemem Verdeline wyposażone zostały w innowacyjne 
komponenty, które napowietrzają, kontrolują wypływ i umożliwiają 
regulację temperatury wody, co sprzyja jej oszczędzaniu. Stawiając na 
ekologię, nie musimy rezygnować z wygody ani estetyki. Komfortowa 
w użytkowaniu armatura spod znaku Verdeline odznacza się także 
niepowtarzalnym designem zgodnym z najmodniejszymi trendami we 
wzornictwie. 
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FERRO GROUP

Grupa FERRO jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie 
Środkowej i Wschodniej z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży. Dzięki dbałości o wysoką 
jakość produktów oraz misji spełniania potrzeb klientów w zakresie bezpiecznego i dobrze 
funkcjonującego domu, produkty Ferro są obecne w milionach pomieszczeń. Co roku wprowadzamy 
na rynek nowe produkty, które coraz lepiej spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów.

Witaj w świecie
FERRO GROUP

Grupa FERRO utrzymuje pozycję lidera rynku dzięki licznym atutom 
i przewagom rynkowym.

Stabilna i pewna pozycja firmy
Grupa jest właścicielem kilku marek produktowych m.in. Ferro, Metalia 
i Titania, co daje jej znaczną przewagę nad konkurencją i zapewnia silną 
pozycję rynkową. FERRO dba o utrzymanie standardów działania i stałe 
rozwijanie gamy wysokiej jakości produktów, co pozwala na utrzymanie 
szerokiego grona klientów, zwiększanie zaufania do marki oraz zachowanie 
stabilnej pozycji rynkowej.

Działalność na szeroką skalę
Poza działalnością na terenie Polski, Grupa FERRO oferuje swoje produkty 
w Europie i na licznych rynkach zagranicznych, stając się równocześnie jednym 
z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Produkcja naszych produktów realizowana jest za 
pośrednictwem czeskiej fabryki NOVASERVIS w Znojmo oraz kilku innych na 
terenie Europy i Azji.

Wysoka jakość produktów
Grupa FERRO nieustannie podejmuje działania zmierzające do uzyskania 
jak najlepszych parametrów jakościowych. FERRO kładzie szczególny 
nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymania wysokich 
parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności swoich 
produktów. Podkreśla to fakt, że Grupa FERRO posiada wdrożony System 
Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Dzięki szczególnej dbałości o jakość 
nasza firma była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za wysoką jakość 
produktów przez środowiska i instytucje branżowe oraz renomowane 
magazyny branżowe.

Wyjątkowy zespół
Naszą firmę i jej sukces tworzą Ludzie, uważani za najcenniejszy zasób Grupy. 
Kultura organizacyjna FERRO tworzona jest przez ludzi z pasją i otwartym 
umysłem, dlatego zatrudniamy wyjątkowych pracowników i dbamy o ich 
nieustanny rozwój.

Wizja, misja 
i wartości 
wyznaczają 
kierunek, w którym 
zmierzamy, 
inspirują nas 
w naszej codziennej 
pracy, określają 
nasz sposób 
funkcjonowania 
i podejście 
do klientów, 
pracowników, 
partnerów 
biznesowych 
i akcjonariuszy.

Dobre zrozumienie poszczególnych rynków i ich potrzeb 
umożliwiło nam zdobycie zaufania rzeszy klientów 
i dynamiczną międzynarodową ekspansję. Konsekwentne 
inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na 
filozofii zrównoważonego rozwoju sprawia, że proponujemy 
atrakcyjne wzorniczo, jakościowe produkty dla wielu 
segmentów rynku.
Jako Ferro Group chcemy rozwijać pozycję lidera 
w dziedzinie rozwiązań do łazienek i kuchni oraz 
oferować profesjonalne systemy instalacyjne. Pragniemy 
towarzyszyć naszym klientom na każdym etapie kontaktu 
z produktem – od inspiracji, przez sprawną dostawę, do 
bezawaryjnego użytkowania.

2



FERRO GROUP

Ekologia 
według Ferro
Ferro jest niekwestionowanym liderem rozwiązań 
proekologicznych w bateriach i natryskach 
umożliwiających oszczędność wody nawet 
do 50%. Firma jest prekursorem tego typu 
rozwiązań - w 2009 roku, jako pierwszy polski 
producent wprowadziła technologię Verdeline. 
Osiągnięcia w tej dziedzinie zostały potwierdzone 
międzynarodowym wyróżnieniem – wybrane 
modele armatury spod znaku Verdeline dołączyły 
do prestiżowej bazy European Water Label. 

Przejęcie w 2021 roku spółek Termet oraz Tester 
przez Ferro S.A. sprawiło, że firma może oferować 
swoim klientom nie tylko nowoczesne rozwiązania 
sanitarne do łazienek i kuchni, ale również zapewnić 
wysokiej jakości technologię gwarantującą ciepły 
i bezpieczny dom. Bliskie działalności Termet kwestie 
związane z energooszczędnością i zarządzaniem 
źródłami ciepła doskonale wpisują się w filozofię 
Ferro. Teraz ekologiczne rozwiązania oszczędzające 
wodę spod znaku Ferro będą wspierane i rozwijane 
dzięki produkcji nowoczesnych kotłów spełniających 
najwyższe normy i gwarantujących bezpieczeństwo 
użytkowania.

AIR-IN 
System

Ferro 
Eco Save

Perlator 
Ferro Air Mix

Produkty 
proekologiczne

Ferro 
Click
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FERRO ECO ŚWIAT

Zadbaj 
o przyszłość
Możesz zacząć oszczędzać wodę poprzez 
zmianę codziennych nawyków oraz 
wyposażenie swojej łazienki w specjalną 
armaturę ograniczającą jej zużycie. 
Działając ekologicznie dziś, najlepiej zadbasz 
o jutro swoje i swoich najbliższych.
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FERRO ECO ŚWIAT

Ekologia 
to dziś i jutro
W szerokiej ofercie armatury FERRO na szczególną uwagę 
zasługują produkty posiadające cechy ekologiczne. Na 
polskim rynku to produkty zawierające w nazwie Verdeline. 
Baterie z tej linii pozwalają oszczędzać wodę i ograniczyć 
zużycie energii niezbędnej do jej podgrzania, a tym samym 
znacząco redukują koszty w gospodarstwie domowym. 
O ich wysokiej jakości świadczy wiele nagród i prestiżowych 
certyfikatów. Ponadto dziesięć produktów Verdeline zostało 
wpisanych do klasyfikacji European Water Label. 

Rozwiązania zastosowane w armaturze z linii Verdeline 
służą zminimalizowaniu zużycia wody bez obniżenia 
komfortu użytkowania baterii i natrysków. Poza walorami 
funkcjonalnymi poszczególne modele odznaczają się również 
modnym, nowoczesnym wzornictwem.

ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE 
ŚRODOWISKU I TWOJEMU 
PORTFELOWI

ECO+ 
Tym znakiem oznaczone są produkty posiadające rozwiązania 
ekologiczne. Ich zastosowanie pozwoli na zmniejszenie zużycia 
wody w porównaniu do standardowych produktów.
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Armatura z linii Verdeline wyposażona została w perlatory 
z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego. 
Montowane na końcu wylewki napowietrzają i redukują  
przepływ wody, pozwalając na ograniczenie jej zużycia do 50%.

Perlator
Ferro Air Mix

FUNKCJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Ferro
Eco Save
Produkty z ogranicznikiem Ferro Eco Save pozwalają na 
oszczędność wody nawet do 50%. Montowane w bateriach 
natryskowych ograniczają przepływ wody.

50%

100%

Funkcje  
oszczędnościowe 
Baterie i natryski z linii Verdeline posiadają innowacyjne 
komponenty pozwalające na oszczędzanie wody i domowych 
wydatków, które razem tworzą nowoczesny, doskonale 
funkcjonujący system. Komponenty te napowietrzają, 
kontrolują wypływ i umożliwiają regulację temperatury wody, co 
sprzyja ograniczeniu je zużycia nawet do 50%. 
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ECO 
STOP

0%

50%
ECO 

CLICK

100%

AIR-IN 
System

Funkcja AIR-IN System określa dodatkowe napowietrzenie 
strumienia. Pozwala na użycie mniejszego natężenia wody 
przy jednolitym zachowaniu komfortu z jego korzystania.

FUNKCJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Ferro
Click

Ferro
Click

CLICK

Głowica ceramiczna FerroClick daje pełną kontrolę natężenia 
wypływu wody oraz pozwala na wstępne ograniczenie przepływu 
ciepłej wody. Za pomocą czerwonego pierścienia blokującego 
obrót uchwytu w kierunku gorącej wody można ustawić limit 
natężenia jej wypływu.

Produkty z głowicą FerroClick pozwalają na dwustopniową 
regulację wypływu wody, umożliwiając w łatwy sposób ustawienie 
połowy natężenia strumienia wody. Dzięki dwustopniowej głowicy 
FerroClick można ograniczyć wypływ wody aż do 50%.
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OSZCZĘDZANIE Z FERRO

Więcej niż 
oczekujesz
Oszczędzanie wody, zmniejszenie domowych wydatków, 
bycie eko każdego dnia – to wszystko zapewni nam 
nowoczesna armatura z innowacyjnym systemem 
Verdeline. Funkcjonalne baterie i natryski dzięki swej 
interesującej, zgodnej z najnowszymi trendami we wzornictwie 
estetyce będą również wspaniałą ozdobą łazienkowych 
i kuchennych wnętrz. Połączenie praktycznych funkcji 
i niepowtarzalnego designu zagwarantuje nam  satysfakcję 
i komfort użytkowania na długie lata.
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OSZCZĘDZANIE Z FERRO

Ograniczenie zużycia wody nie tylko umożliwia nam podążanie za 
ekologicznym stylem życia i troskę o zasoby naturalne naszej Planety,  
ale także jest doskonałym sposobem na znaczne zmniejszenie domowych 
rachunków. To sposób na życie, który się po prostu opłaca!

Bilans  
Twoich zysków 

po 1 
miesiącu

po 2 
miesiącu

po 3 
miesiącu

po 4 
miesiącu

po 5 
miesiącu

po 6 
miesiącu

po 7 
miesiącu

po 8 
miesiącu

po 9 
miesiącu

po 10 
miesiącu

po 11 
miesiącu

po 12 
miesiącu

0[zł] 500400300200100

po 1 
miesiącu

po 2 
miesiącu

po 3 
miesiącu

po 4 
miesiącu

po 5 
miesiącu

po 6 
miesiącu

po 7 
miesiącu

po 8 
miesiącu

po 9 
miesiącu

po 10 
miesiącu

po 11 
miesiącu

po 12 
miesiącu

0[zł] 500400300200100

średni czas używania natrysku 
dziennie [min] 15

średnia cena wody zimnej [zł/m3] 10

średnia cena wody ciepłej [zł/m3] 20

przepływ wody przez 
standardowy natrysk [l/min]* 12

przepływ wody przez natrysk 
NP26VL [l/min]* 6

średnia cena wody zmieszanej 
[zł/m3]** 15

miesięczny koszt korzystania 
z natrysku standardowego [zł] 81

miesięczny koszt korzystania 
z natrysku NP26VL [zł] 40,5

miesięczna oszczędność [zł] 40,5

średni czas używania baterii 
dziennie [min] 10

średnia cena wody zimnej [zł/m3] 10

średnia cena wody ciepłej [zł/m3] 20

przepływ wody przez 
standardowy baterię [l/min]* 14

przepływ wody przez baterię 
BTG2VL [l/min]* 6

średnia cena wody zmieszanej 
[zł/m3]** 15

miesięczny koszt korzystania 
z baterii standardowej [zł] 63

miesięczny koszt korzystania 
z baterii BTG2VL [zł] 27

miesięczna oszczędność [zł] 36

Oszczędność dla użytkownika

Oszczędność dla użytkownika

NP26VL → standardowy natrysk

BTG2VL → standardowa bateria

Wyliczenie oszczędności na przykładzie 
porównania ze standardowymi produktami

* wartości uśrednione/przybliżone
** przy założeniu zmieszania wody ciepłej z zimną w proporcjach 50/50 9
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BATERIE 
VERDELINE
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VENETO VERDELINE
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VENETO VERDELINE
W stronę natury 

Bateria umywalkowa  
stojąca 
regulator ceramiczny 
FerroClick 
Ferro Easy Clean System 
chrom

BVN2VL

Bateria umywalkowa 
nablatowa stojąca 
regulator ceramiczny 
FerroClick 
Ferro Easy Clean System 
chrom

BVN2LVL

UMYWALKA

Bateria bidetowa  
stojąca 
regulator ceramiczny 
FerroClick 
Ferro Easy Clean System 
chrom

BVN6VL

BIDET

Bateria natryskowa  
ścienna 
regulator ceramiczny 
FerroClick 
chrom 

BVN7VL

NATRYSK

Bateria wannowa  
ścienna 
regulator ceramiczny 
FerroClick 
chrom 

BVN1VL

WANNA

VENETO VERDELINE

Elegancka kolekcja Veneto Verdeline atrakcyjnie zaprezentuje 
się we wnętrzach o najróżniejszych stylistykach. Jej projekt 
opiera się na harmonijnie skomponowanych płaszczyznach 
kwadratu i prostokąta. Stabilna geometria bryły, zaznaczone 
krawędzie, linie załamujące się pod kątem prostym podkreślają 
wyjątkowy charakter tych pięknych baterii. Lekkości i dynamiki 
nadają kolekcji łagodnie wymodelowane krzywizny wylewek 
i prostokątnych rączek uchwytów. 

Nowe ekologiczne rozwiązania
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ALBA VERDELINE
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Bateria umywalkowa  
stojąca  
perlator FerroAirMix M24x1 
Click-clack G5/4 
Ferro Easy Clean System 
chrom

BLB2VL

Bateria bidetowa  
stojąca 
perlator FerroAirMix M24x1 
Ferro Easy Clean System 
chrom 

BLB6VL

Bateria wannowa  
ścienna 
ogranicznik przepływu  
dla wyjścia natrysku 
chrom 

BLB1VL

Bateria natryskowa ścienna 
ogranicznik przepływu 
chrom 
 
 

BLB7VL

UMYWALKA NATRYSKBIDET WANNA

Bateria natryskowa 
podtynkowa 
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
ogranicznik przepływu 
chrom 

BLB7PVL

ALBA VERDELINE
Twórz lepszy świat

Alba Verdeline to baterie przeznaczone do kompleksowego 
wyposażenia łazienek. Kolekcję charakteryzuje geometryczna 
forma korpusów, a także prosty kształt uchwytów i wylewek 
przełamany delikatnie zaobloną linią krawędzi. Baterie 
doskonale zaprezentują się w przestronnych salonach 
kąpielowych, w towarzystwie eleganckich umywalek i wanien 
oraz znakomicie uzupełnią nowocześnie urządzone kabiny 
prysznicowe.

Oszczędzaj wodę, 
świat jest w twoich rękach

ALBA VERDELINE
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TIGA VERDELINE
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Bateria wannowa  
ścienna 
ogranicznik przepływu 
dla wyjścia natrysku 
chrom 

BTG1VL

Bateria natryskowa 
podtynkowa 
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
ogranicznik przepływu 
chrom 

BTG7PVL

Bateria natryskowa  
ścienna 
ogranicznik przepływu 
chrom 
 

BTG7VL

NATRYSK

WANNA

NATRYSK

Bateria umywalkowa  
stojąca 
perlator FerroAirMix 
Click-clack G5/4 
Ferro Easy Clean System 
chrom

BTG2VL

Bateria umywalkowa  
stojąca 
perlator FerroAirMix 
Ferro Easy Clean System 
obrotowa wylewka 
chrom

BTG2AVL

UMYWALKA

Bateria bidetowa  
stojąca 
perlator FerroAirMix 
Ferro Easy Clean System 
chrom 

BTG6VL

BIDET

Z szacunku 
do natury.

TIGA VERDELINE
Przejmij kontrolę

TIGA VERDELINE

Tiga Verdeline wspaniale wpisuje się we współczesne 
łazienkowe wnętrza z nutą klasyki. Kolekcję wyróżniają okrągła 
forma korpusów i wylewek oraz płaskie idealnie komponujące 
się z nimi uchwyty. Opływowa linia baterii świetnie uzupełni 
klasyczny wystrój a surowemu, nowoczesnemu wnętrzu nada 
lekkości i przytulnego charakteru. 
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NATRYSKI 
VERDELINE
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NATRYSKI VERDELINE
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ ZESTAWY NATRYSKOWE RĄCZKI NATRYSKOWE

NATRYSKI VERDELINE

AMIGA VERDELINE  
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią  
ograniczenie zużycia wody 
do 50% 
Ferro Air-in System 
Ferro Easy Clean System 
chrom

NP25VL

AMIGO VERDELINE  
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią  
ograniczenie zużycia wody 
do 50% 
Ferro Air-in System 
Ferro Easy Clean System 
chrom

NP26VL

AMIGO VERDELINE  
zestaw natryskowy punktowy 
ograniczenie zużycia wody 
do 50% 
Ferro Air-in System 
Ferro Easy Clean System 
chrom 

U190VL-B

DOPPIO VERDELINE  
zestaw natryskowy przesuwny  
funkcja ECO  
Ferro Easy Clean System  
Ferro Air-in System 
chrom

 
 
N360VL

3  

 

NATRYSKI VERDELINE
Satysfakcja i odpowiedzialność.

Ekologia, funkcjonalność i modny design – tak można najlepiej 
opisać kolekcję natrysków z systemem Verdeline. To doskonała 
propozycja dla zwolenników stylu eko, ceniących połączenie 
nowoczesnych rozwiązań z estetyką na najwyższym poziomie. 
Wygodne w użytkowaniu, wyposażone w innowacyjne 
udogodnienia są również znakomitym dopełnieniem wystroju 
oryginalnie urządzonych stref kąpieli. 

AMIGO VERDELINE  
rączka natrysku 
ograniczenie zużycia wody 
do 50% 
Ferro Air-in System 
Ferro Easy Clean System 
chrom 

S190VL-B

 

Oszczędzaj z klasą,  
woda to naturalne bogactwo.
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AKCESORIA VERDELINE
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AKCESORIA VERDELINE

AKCESORIA VERDELINE
Masz wpływ na naturę

Funkcjonalne, perfekcyjnie wykończone, dopracowane 
w każdym detalu akcesoria Verdeline idealnie komponują się 
z bateriami i natryskami należącymi do tej wyjątkowej kolekcji. 
Gwarantują oszczędzanie wody i domowych wydatków 
zapewniając równocześnie satysfakcję z użytkowania. 

Naturalny instynkt oszczędzania.

FERRO SLIM AIR  
perlator 
oszczędność wody do 50% 
Ferro Easy Clean System  
regulacja kierunku strumienia 
klucz montażowy w zestawie 
 

PCH5VL-K-W

FERRO ECO SAVE  
ogranicznik wypływu wody  
ogranicza wypływ wody  
do 50% 
chrom 
 
 
 
PCH3VL

FERRO AIR MIX 
perlator 
oszczędność wody do 50% 
Ferro Easy Clean System  
wykonany z mosiądzu 
chrom 
 
blister (2 sztuki) 
PCH4VL

blister (1 sztuka) 
PCH41VL

FERRO AIR MIX 
perlator z kluczem 
serwisowym
oszczędność wody do 50% 
Ferro Easy Clean System  
klucz do perlatorów 
i regulatorów ceramicznych 
 
PCH4-K-W

PERLATOR OGRANICZNIK WYPŁYWU

Zobacz → 
jak łatwo wymienić 
perlator w Twojej 
baterii. 

/baterieFERRO
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Potrzebujesz pomocy technicznej, 
informacji o produkcie przed zakupem?
Zapraszamy do kontaktu! Nasi doradcy 
udzielą wyczerpujących  odpowiedzi na 
Twoje pytania.

INFOLINIA FERRO  
+48 801 798 001

Masz pytania?

VERDELINE
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FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100
F: +48 12 27 67 606
E: info@ferro.pl

www.ferro.pl W
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