PROEKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA FERRO

PROGRAMY VERDELINE, LEED I BREEAM

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

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

ARMATURA ŁAZIENKOWA
Ferro AirMix
Perlator z dodatkowym systemem
napowietrzania wody. Pozwala na zużycie
mniejszej ilości wody przy jednoczesnym
zachowaniu komfortu obfitego strumienia.
Ferro Slim Air
Oszczędzający wodę perlator z regulacją
kierunku strumienia wody.
Ferro Eco Save
Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala
na oszczędność wody nawet do 50%.
Montowany w bateriach natryskowych
ogranicza przepływ wody.
AIR-IN System
System napowietrzenia strumienia rączki
natrysku, dzięki czemu oszczędzamy
wodę przy zachowaniu komfortu obfitego
strumienia.
Easy Clean
Dysze rączek natrysku i perlatory wykonane
z tworzywa, z którego łatwo usunąć osad
wapienny.
Click-clack
Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie
korek typu click-clack, otwierany i zamykany
przez naciśnięcie.
Wiele rodzajów strumienia
Możliwość zmiany rodzaju strumienia.

Regulacja w pionie
Regulacja montażu drążka w pionie.

Regulacja w poziomie
Regulacja odległości drążka od ściany.

ARMATURA KTÓRA OSZCZĘDZA WODĘ

PROEKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA FERRO
2022
Ekologia i rozsądne gospodarowanie zasobami, a także zmniejszenie rachunków to wartości, które
kierują budowaniu konceptu produktów proekologicznych Ferro. Wybrane z oferty Ferro baterie
i natryski z systemem Verdeline oraz certyfikacją LEED i BREEAM 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 Eco odznacza się także niepowtarzalnym
designem zgodnym z najmodniejszymi trendami we wzornictwie.
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FERRO GROUP

Witaj w świecie
FERRO GROUP
Grupa FERRO jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie
Środkowej i Wschodniej z 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
rozwiązania, które coraz lepiej spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

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

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.

FERRO GROUP

ARMATURA KTÓRA OSZCZĘDZA WODĘ

Ekologia
według Ferro
Innowacyjność i propagowanie rozwiązań
proekologicznych w wyposażeniu łazienek to
nasz cel niezmiennie od kilkunastu lat. Długa
droga i modyfikacja tych rozwiązań zaprowadziła
nas do czołówki producentów oferujących
produkty oszczędzające wodę. Należy pamiętać
o tym jak ważny jest wybór produktów Verdeline
w perspektywie długoletniego użytkowania,
redukcji kosztów wody i energii. W dedykowanym
serwisie internetowym Ferro Oszczędzanie Wody,
każdy użytkownik może wyliczyć wielkość realnych
oszczędności w oparciu o swoje orientacyjne zużycie
wody i jej kosztach w jego lokalizacji.

3 PROSTE ZASADY:

UŻYWAJ
OSZCZĘDZAJ
SZANUJ

Kalkulator oszczędności →
https://ferro.pl/oszczedzanie-wody

Produkty
proekologiczne

Perlator
Ferro Air Mix

Ferro
Eco Save

AIR-IN
System
Sprawdź szczegóły na
www.ferro.pl
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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

ARMATURA KTÓRA OSZCZĘDZA WODĘ

Ekologia
to dziś i jutro
Choć program Verdeline został stworzony już kilkanaście
lat temu, a produkty doczekały się licznych nagród
i certyfikatów potwierdzających ich efektywność
ciągle obserwujemy wzrost zainteresowania klientów.
Systematycznie powiększamy wachlarz produktów
o różnorodnym wzornictwie, które pozwalają na zastosowania
we wnętrzach o różnej stylistyce i przeznaczeniu.

ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU I T WOJEMU
PORTFELOWI

EUROPEAN WATER LABEL

to specjalne oznaczenia produktów, które zostały
sprawdzone przez Water Label Assosiation i mogą
posługiwać się metką informującą o oszczędnościach.

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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FUNKCJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

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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FUNKCJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

ARMATURA KTÓRA OSZCZĘDZA WODĘ

Perlator
Ferro Air Mix
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%.

Ferro
Eco Save
Montowane na przyłączu węża natryskowego w bateriach
natryskowych i wannowych ograniczają przepływ wody
nawet do 50%.

100%

50%

AIR-IN
System
Funkcja AIR-IN System oznacza dodatkowe napowietrzenie
strumienia wody. Wbudowany ogranicznik przepływu wody
zmniejsza zużycie wody nawet do 50%, a system AIR-IN dba
o zachowanie komfortu użytkowania.
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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

ARMATURA KTÓRA OSZCZĘDZA WODĘ

Ten zakup
Ci się opłaci
Czasami okazuje się, że decyzja o wyborze określonego produktu, to czysty
zysk. Tak jest na pewno w przypadku produktów z programu Verdeline
Ferro. Ten wydatek Ci się zwróci, w krótkim czasie. Oszczędności wynikające ze
zmniejszenia zużycia wody i energii na jej ogrzanie sprawią, że zakup szybko się
zwróci. Decydując się na produkty Verdeline inwestujesz w przyszłość.
Wyliczenie oszczędności na przykładzie
porównania ze standardowymi produktami
NP26VL → standardowy natrysk

Oszczędność dla użytkownika
po 1
miesiącu

średni czas używania natrysku
dziennie [min]

15

średnia cena wody zimnej [zł/m3]

11

średnia cena wody ciepłej [zł/m ]

25

po 4
miesiącu

przepływ wody przez
standardowy natrysk [l/min]*

12

po 5
miesiącu

przepływ wody przez natrysk
NP26VL [l/min]*
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średnia cena wody zmieszanej
[zł/m3]**

18

po 8
miesiącu

miesięczny koszt korzystania
z natrysku standardowego [zł]

97,2

po 9
miesiącu

miesięczny koszt korzystania
z natrysku NP26VL [zł]

48,6

miesięczna oszczędność [zł]

48,6
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po 2
miesiącu
po 3
miesiącu

po 6
miesiącu
po 7
miesiącu

po 10
miesiącu
po 11
miesiącu
po 12
miesiącu

[zł]

BTG2VL → standardowa bateria
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Oszczędność dla użytkownika
po 1
miesiącu

średni czas używania baterii
dziennie [min]

10

średnia cena wody zimnej [zł/m3]

11

średnia cena wody ciepłej [zł/m3]

25

po 4
miesiącu

przepływ wody przez
standardowy baterię [l/min]*

14

po 5
miesiącu

przepływ wody przez baterię
BTG2VL [l/min]*

6

średnia cena wody zmieszanej
[zł/m3]**

18

po 8
miesiącu

miesięczny koszt korzystania
z baterii standardowej [zł]

75,6

po 9
miesiącu

miesięczny koszt korzystania
z baterii BTG2VL [zł]

32,4

miesięczna oszczędność [zł]

43,2

po 2
miesiącu
po 3
miesiącu

po 6
miesiącu
po 7
miesiącu

po 10
miesiącu
po 11
miesiącu
po 12
miesiącu

[zł]

0

* wartości uśrednione/przybliżone
** przy założeniu zmieszania wody ciepłej z zimną w proporcjach 50/50

100

200

300

400

500

600

9

BATERIE
VERDELINE
10

VERDELINE

11

VITTO VERDELINE
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VITTO VERDELINE

VERDELINE

VITTO VERDELINE

Modnie znaczy ekologicznie

Odpowiedzią na pytanie jak stworzyć łazienkę modną
i nowoczesną jest nowa linia baterii Vitto Verdeline Ferro.
To nowa seria produktów nowoczesnych zarówno w swej
stylistyce jak i w funkcjonalności. Dzięki zastosowaniu rozwiązań
Verdeline zużycie wody spada o połowę. Stylistyka pasuje do
modernistycznych łazienek, prostych w formie, gdzie detale
takie jak baterie zachwycają prostymi liniami i minimalizmem.

UMYWALKA

BIDET

NATRYSK

WANNA

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

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom

Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom

Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
chrom

Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
chrom

BVI2VL

BVI2LVL

BVI6VL

BVI7VL

BVI1VL

WANNA

DESZCZOWNIA

Bateria wannowa ścienna
z przełącznikiem w wylewce
składana wylewka pełniąca
jednocześnie funkcję
przełącznika natrysku
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
chrom

Deszczownia z natryskiem
i baterią
ogranicznik przepływu wody
Ferro Easy Clean System
głowica talerzowa SLIM
regulowana długość drążka
chrom

BVI1RVL

NP81-BVI7UVL
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VITTO VERDELINE BLACK
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VITTO VERDELINE BLACK

VERDELINE

VITTO VERDELINE BLACK

Mocne wrażenie

Idealny mix oczekiwań, linia Vitto Verdeline Black
to połączenie doskonałego wzornictwa i najmodniejszego
trendu czarnych dodatków w łazience. Kontrastowe połączenie
spokojnych pasteli i naturalnych materiałów, z czernią armatury
tworzy niebywale interesujący duet. Vitto Verdeline to kolejna
linia produktów, które pomagają w oszczędzaniu wody, dzięki
zastosowaniu eko rozwiązań zużywamy jej mniej, bez utraty
komfortu korzystania z obfitego strumienia.

UMYWALKA

BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria umywalkowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat

Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat

Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
czarny mat

Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
czarny mat

BVI2VLBL

BVI2LVLBL

BVI6VLBL

BVI7VLBL

BVI1VLBL

DESZCZOWNIA

Deszczownia z natryskiem
i baterią
ogranicznik przepływu wody
Ferro Easy Clean System
głowica talerzowa SLIM
regulowana długość drążka
chrom
NP81-BVI7UVL-BL
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VITTO VERDELINE GOLD
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VITTO VERDELINE GOLD

VERDELINE

VITTO VERDELINE GOLD

Rozświetlająca złota iskra w spokojnej łazience
Kolejnymi odsłonami bestsellerowej kolekcji Vitto Verdeline są jej
złote i czarno- złote wersje. Kolekcja przeznaczona dla wymagających
użytkowników, podążających za najnowszymi trendami wnętrzarskimi,
ceniącymi jakość i trwałość wykończenia.

VITTO VERDELINE GOLD *
UMYWALKA

BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria umywalkowa stojąca
click-clack G5/4
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
złoto

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
złoto

Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
złoto

Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
złoto

Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
złoto

BVI2VLG

BVI2LVLG

BVI6VLG

BVI7VLG

BVI1VLG

BIDET

NATRYSK

WANNA

VITTO VERDELINE BLACK/GOLD **
UMYWALKA

Bateria umywalkowa stojąca
click-clack G5/4
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat/złoto

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat/złoto

Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
czarny mat/złoto

Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
czarny mat/złoto

Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
czarny mat/złoto

BVI2VLBLG

BVI2LVLBLG

BVI6VLBLG

BVI7VLBLG

BVI1VLBLG

* dostępne w III kwartale 2022 r.

** wkrótce w ofercie
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ALBA VERDELINE
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ALBA VERDELINE

VERDELINE

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.

UMYWALKA

BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria umywalkowa stojąca
perlator FerroAirMix M24x1
Click-clack G5/4
Ferro Easy Clean System
chrom

Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix M24x1
Ferro Easy Clean System
chrom

Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
ogranicznik przepływu
chrom

Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
chrom

BLB2VL

BLB6VL

BLB7VL

BLB7PVL

BLB1VL

Oszczędzaj
wodę, świat jest
w twoich rękach
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TIGA VERDELINE
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TIGA VERDELINE

VERDELINE

TIGA VERDELINE

Przejmij kontrolę

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.

UMYWALKA

BIDET

NATRYSK

NATRYSK

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

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

Bateria bidetowa stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom

Bateria natryskowa ścienna
ogranicznik przepływu
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
ogranicznik przepływu
chrom

BTG2VL

BTG2AVL

BTG6VL

BTG7VL

BTG7PVL

WANNA

Bateria wannowa ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
chrom
BTG1VL

Z szacunku do
natury.
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TIGA MEDICO VERDELINE

VERDELINE

TIGA MEDICO VERDELINE

Odpowiedzialny wybór

Żyjemy w czasach, gdy higiena i ochrona zdrowia nabrały
zupełnie innego znaczenia, dlatego wybór rozwiązań, które
zwiększają ich poziom wydaje się bardzo zasadny. W toaletach
z dostępem publicznym warto skorzystać z rozwiązań, które
oprócz oszczędności zużycia wody gwarantują bezpieczeństwo
użytkownikom i wybrać nowe modele z uchwytami medycznymi
z linii Tiga.

UMYWALKA

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

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

BTGM2VL

BTGM2AVL

Czysta woda dla
wszystkich
23
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NATRYSKI VERDELINE

VERDELINE

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.

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

3

3

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

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

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

KANTO VERDELINE BLACK
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią
ograniczenie zużycia wody
do 50%
Ferro Air-in System
Ferro Easy Clean System
czarny

NP25VL

NP26VL

NP94VL

NP94VL-BL

ZESTAWY NATRYSKOWE

RĄCZKI NATRYSKOWE

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

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

U190VL-B

S190VL-B
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ARMATURA LEED BREEAM

LEED • BREEAM

LEED BREEAM

Wygodne oszczędzanie

Program LEED/ BREEAM to kompleksowa oferta FERRO stworzona
głównie do obiektów użyteczności publicznej, która zapewnia maksymalne
oszczędności wody i energii służącej do jej podgrzania. Wszystkie produkty
spełniają wymagania certyfikatów LEED i BREEAM związane z ilością wody
przepływającej przez wylewkę w ciągu minuty oraz prezentują zróżnicowaną
i ciekawą stylistykę. Te produkty można z powodzeniem stosować również
w innych miejscach, również gospodarstwach domowych, w których
priorytetem jest jak najniższe zużycie wody.

UMYWALKA

ALGEO
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
chrom

ALGEO
bateria umywalkowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień spray
chrom

FIESTA
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
click-clack G5/4
chrom

BAG2-LB

BAG2-LA

BFI2-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień spray

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 2,7 l/min (0,71 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 1,1 l/min (0,28 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,7 l/min (0,72 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 1,2 l/min (0,30 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,79 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 1,3 l/min (0,33 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 2,9 l/min (0,77 gpm US)

ZICCO
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
click-clack G5/4
chrom

SAVIO
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
chrom

VASTO
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny - napowietrzony
chrom

BZI2-LB

BSV2-LB

BVA2-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,68 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,75 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,80 gpm US)
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LEED • BREEAM

UMYWALKA

FERRO ONE
bateria umywalkowa stojąca
aerator M24x1
strumień linearny napowietrzony
click-clack G5/4
chrom

FERRO ONE
bateria umywalkowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień spray
click-clack G5/4
chrom

DIJON
bateria umywalkowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień linearny napowietrzony
Ferro Easy Clean System
chrom

BFO2-LB

BFO2-LA

BDJ2-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień spray

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 0,9 l/min (0,23 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 2,3 l/min (0,61 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,7 l/min (0,72 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 1,0 l/min (0,27 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 3,1 l/min (0,82 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 1,1 l/min (0,28 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,79 gpm US)

KUCHNIA

DIJON
bateria umywalkowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień spray
Ferro Easy Clean System
chrom
BDJ2-LA
Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień spray

DIJON
bateria zlewozmywakowa stojąca
regulator strumienia M24x1
strumień linearny - napowietrzony
obrotowa wylewka
Ferro Easy Clean System
chrom

ZUMBA
bateria zlewozmywakowa stojąca
z elastyczną wylewką
aerator M22x1
strumień linearny - napowietrzony
czarna elastyczna wylewka
chrom

BDJ4N-LB

BZA4B-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → 0,8 l/min (0,21 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 2,7 l/min (0,71 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 1,1 l/min (0,29 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,9 l/min (0,77 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 1,2 l/min (0,32 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 3,3 l/min (0,87 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

Seria

Algeo

Indeks
BAG2-LB
BAG2-LA

Fiesta

BFI2-LB

Zicco

BZI2-LB

Savio

BSV2-LB

Vasto

BVA2-LB

Ferro One

BFO2-LB
BFO2-LA

BDJ2-LB
Dijon

BDJ2-LA
BDJ4N-LB

Zumba

BZA4B-LB

Strumień

Strumień

linearny - napowietrzony

spray

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

maksymalny przepływ przy ciśnieniu dynamicznym

1,50 bar (21 psi)

3,00 bar (43 psi)

4,14 bar (60 psi)

2,7 l/min

2,7 l/min

3,0 l/min

1,1 l/min

1,2 l/min

1,3 l/min

2,6 l/min

2,6 l/min

2,9 l/min

2,6 l/min

2,6 l/min

2,8 l/min

2,6 l/min

2,6 l/min

2,8 l/min

2,8 l/min

2,8 l/min

3,0 l/min

2,6 l/min

2,7 l/min

3,1 l/min

0,9 l/min

1,0 l/min

1,1 l/min

2,3 l/min

2,6 l/min

3,0 l/min

0,8 l/min

1,1 l/min

1,2 l/min

2,7 l/min

2,9 l/min

3,3 l/min

2,8 l/min

2,8 l/min

2,8 l/min
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ARMATURA LEED BREEAM

LEED • BREEAM

PROGRAM NATRYSK

3

3

QUADRO
zestaw natryskowy
przesuwny
Ferro Easy Clean System
półka na kosmetyki
chrom

SOLENO
zestaw natryskowy
przesuwny
rączka natrysku 3-funkcyjna
Ferro Easy Clean System
mydelniczka
chrom

SOLE
zestaw natryskowy
punktowy
rączka natrysku 3-funkcyjna
Ferro Easy Clean System
chrom

N110-LA

N300A-LB

U300-LB

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień spray

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień spray

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień spray

1,50 bar (21 psi) → 4,0 l/min (0,61 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 6,2 l/min (1,64 gpm US)

1,50 bar (21 psi) → 6,2 l/min (1,64 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 4,7 l/min (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 6,5 l/min (1,72 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 6,5 l/min (1,72 gpm US)

5,50 bar (80 psi) → 5,1 l/min (0,79 gpm US)

5,50 bar (80 psi) → 6,8 l/min (1,80 gpm US)

5,50 bar (80 psi) → 6,8 l/min (1,80 gpm US)

VANDAL PROOF 1F
głowica natryskowa
1-funkcyjna
Vandal Proof System
chrom

QUADRO
rączka natryskowa
1-funkcyjna
Ferro Easy Clean System
chrom

NPG04

S110-LA

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień spray

Maksymalny przepływ
dla ciśnienia dynamicznego:
Strumień spray

3,00 bar (43 psi) → 8 l/min

1,50 bar (21 psi) → 4,5 l/min (1,9 0 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → 5,0 l/min (1,32 gpm US)
5,50 bar (80 psi) → 5,1 l/min (1,35 gpm US)

Seria

Indeks

Quadro

N110-LA

Soleno

N300A-LB

Sole

U300-LB

Vandal

NPG04

Quadro

S110-LA

maksymalny przepływ przy ciśnieniu dynamicznym

Strumień natrysku

•
•
•
•
•

1,50 bar (21 psi)

3,00 bar (43 psi)

5,50 bar (80 psi)

4,0 l/min

4,7 l/min

5,1 l/min

6,2 l/min

6,5 l/min

6,8 l/min

6,2 l/min

6,5 l/min

6,8 l/min

-

8,0 l/min

-

4,5 l/min

5,0 l/min

5,1 l/min
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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.

PERLATOR

OGRANICZNIK WYPŁYWU

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

FERRO AIR MIX
perlator
oszczędność wody do 50%
Ferro Easy Clean System
wykonany z mosiądzu
chrom

PCH5VL-K-W

blister (2 sztuki)
PCH4VL

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

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

blister (1 sztuka)
PCH41VL

Zobacz →
jak łatwo wymienić
perlator w Twojej
baterii.
/baterieFERRO
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INDEKS PRODUKTÓW
Indeks
B
BAG2-LA
BAG2-LB
BDJ2-LA
BDJ2-LB
BDJ4N-LB
BFI2-LB
BFO2-LA
BFO2-LB
BLB1VL
BLB2VL
BLB6VL
BLB7PVL
BLB7VL
BSV2-LB
BTG1VL
BTG2AVL
BTG2VL
BTG6VL
BTG7PVL
BTG7VL
BTGM2AVL
BTGM2VL
BVA2-LB
BVI1RVL
BVI1VL
BVI1VLBL
BVI1VLBLG
BVI1VLG
BVI2LVL
BVI2LVLBL
BVI2LVLBLG
BVI2LVLG
BVI2VL
BVI2VLBL
BVI2VLBLG
BVI2VLG
BVI6VL
BVI6VLBL
BVI6VLBLG
BVI6VLG
BVI7VL
BVI7VLBL
BVI7VLBLG
BVI7VLG
BZA4B-LB
BZI2-LB
N
N110-LA
N300A-LB
NP25VL
NP26VL
NP81-BVI7UVL
NP81-BVI7UVL-BL
NP94VL
NP94VL-BL
NPG04
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Indeks
P
PCH3VL
PCH4-K-W
PCH4VL
PCH5VL-K-W
PCH41VL
S
S110-LA
S190VL-B
U
U190VL-B
U300-LB
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35
35
35
35
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27
33

Masz pytania?
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

Chcesz wiedzieć
więcej, jak zmniejszyć
rachunki za wodę
w Twoim domu?
Odwiedź serwis Ferro
https://ferro.pl/oszczedzanie-wody
i oblicz swoje oszczędności przy pomocy
prostego kalkulatora.
SPRAWDŹ ILE MOŻESZ
ZAOSZCZĘDZIĆ

/grupaferro

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

/baterieFERRO
/ferro_group_official
/ferro-group
/ferro_group

W3 6/2022

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

