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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.

FERRO dba o doskonałą jakość swoich produktów. 
Firma kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów 
obowiązujących norm, utrzymanie wysokich parametrów 
technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności 
produktów. Wszystkie produkty firmy podlegają niezwykle 
dokładnym i restrykcyjnym procedurom weryfikacji jakości. 
Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad 
prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają 
wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość 
i certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie 
procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury 
określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz 
procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Produkty Ferro są dostępne w punktach sprzedaży naszych 
autoryzowanych dystrybutorów. Pełną listę sklepów można 
znaleźć na naszej stronie internetowej www.ferro.pl w zakładce 
„gdzie kupić”.

Jakość pod lupą

Gdzie kupisz produkty 
Ferro?

Witaj w świecie
FERRO

ARMATURA
KUCHENNA
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ARMATURA 
KUCHENNA

Więcej niż
oczekujesz
W różnorodności stylów i możliwości doboru 
wyposażenia kuchni warto poświęcić chwilę, 
aby znaleźć idealnie dopasowane produkty 
do naszej kuchni. Katalog Ferro Kuchnie 
w sposób jasny prowadzi nas przez ofertę, by 
przez pryzmat potrzeb i gustów wybrać idealną 
armaturę i zlewozmywaki. Poznaj Kuchnie Ferro 
i pozwól się mile zaskoczyć.  

KATALOG 2020
Tworząc katalog Armatura Kuchenna 
postawiliśmy sobie za główny cel takie 
wyeksponowanie poszczególnych cech 
produktów, aby elementy ważne dla klienta 
przy wyborze wyposażenia do swojej kuchni 
były przejrzyście zaprezentowane i ułatwiały 
dokonanie wyboru.

Najważniejszy jest dla nas użytkownik naszych 
produktów, dlatego projektując rozwiązania 
dla domu dokładamy wszelkich starań, aby 
nasze propozycje były nie tylko funkcjonalne 
i komfortowe, ale także estetyczne i ozdabiały 
wnętrze.Okres gwarancji na produkt wyrażony w latach

Liczba umieszczona w tym znaku informuje o latach 
gwarancji na dany produkt.

Zlewozmywak odwracalny
Zlewozmywak można zamontować tak, by 
w zależności od potrzeb ociekacz znalazł się po lewej 
lub prawej stroni.

Korek w zestawie
Korek w komplecie ze zlewozmywakiem.

Składana wylewka
Bateria przeznaczona do montażu przed oknem, 
składana wylewka umożliwia jego otwarcie.

Elastyczna wylewka
Wylewką można dowolnie sterować, by precyzyjnie 
skierować strumień przy spłukiwaniu lub napełnianiu 
naczyń.

Dwie wylewki
Produkt posiadający dwie, niezależnie sterowane 
wylewki.

Obrotowa wylewka
Wylewka obraca się o 360 stopni.

Wyciągana wylewka
Wylewka z wyciąganym wężem zwiększa komfort 
napełniania wysokich naczyń oraz pozwala na 
precyzyjne mycie i spłukiwanie.

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.

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

Cold Start
Funkcja pozwala na uruchomienie zimnej wody 
jednym ruchem, tym samym oszczędza energię 
i zwiększa komfort użytkowania, zawsze, gdy chcemy 
szybko napełnić naczynie zimną wodą.

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

Przegląd 
funkcji

WYBIERZ BATERIĘ IDEALNĄ 
DO TWOJEJ KUCHNI.

Baterie kuchenne Ferro, dzięki wysokiej jakości, różnorodności 
form i funkcji, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów. Ponadczasowy, stylowy design, różne kolory wykończenia, 
a przede wszystkim praktyczne i nowoczesne rozwiązania sprawią, że 
nasza kuchnia będzie nie tylko ładna, ale także funkcjonalna.

Wylewka z wyciąganym wężem zwiększa komfort 
napełniania wysokich naczyń oraz pozwala na precyzyjne 
mycie i spłukiwanie. Ułatwia napełnianie głębokich 
czy dużych naczyń bez konieczności umieszczania ich 
w zlewozmywaku. Pozwala na precyzyjne mycie warzyw 
i owoców.

Praktyczne rozwiązanie przy korzystaniu ze zlewozmywaka, 
zwłaszcza dwukomorowego. Dzięki manualnemu obrotowi 
ułatwia napełniać wodą butelki oraz dzbanki.  

Wyciągana 
wylewka

Obrotowa 
wylewka

Każdy produkt,
ma dobry powód
Kuchnia to serce domu, dobór najwyższej jakości 
wyposażenia, dopasowanego do indywidualnych potrzeb 
i spełniającego wymagania funkcjonalne to duże wyzwanie. 
Dlatego warto przed zakupem lepiej poznać funkcje 
i możliwości różnych modeli baterii kuchennych. Ferro 
proponuje pełną gamę zróżnicowanych wzorniczo baterii, 
wyposażonych w dodatkowe funkcje i tym samym dające 
nowe możliwości usprawniające codzienną pracę 
w kuchni.
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Perlator
Eco
Gdy decydujemy się na wybór baterii do kuchni, w której 
często zmywamy i myjemy produkty pod bieżącą wodą warto 
rozważyć zakup baterii z perlatorem zmniejszającym przepływ 
wody oznaczony symblem Eco.

Składana
wylewka

Dwie
wylewki

Cold
start

Przełącznik strumienia docenią wszyscy, którym zależy 
na efektywnym wykorzystaniu czasu w kuchni. Poręczny 
przełącznik strumienia baterii daje możliwość szybkiej zmiany w 
zależności od zastosowania.

Idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zamontować 
zlewozmywak pod oknem i optymalnie wykorzystać 
przestrzeń  bez utraty komfortu. Bateria z tą funkcją umożliwia 
bezproblemowe otwieranie i zamykanie skrzydła okiennego.

Dwie niezależne wylewki w jednej baterii to niebanalne 
rozwiązanie, dające nową jakość w użytkowaniu. Funkcja ta 
pozwala korzystać z wybranej wylewki w zależności od naszych 
potrzeb. Stała wylewka może posłużyć nam do napełniania 
naczyń, natomiast wysoka, wysuwana wylewka z dodatkową 
końcówką ze strumieniem prysznicowym ułatwi nam mycie 
owoców i warzyw. 

Funkcja cold start to kolejne rozwiązanie oszczędnościowe. 
Dzięki możliwości uruchomienia zimnej wody z pozycji 
centralnej pozwala, nam to na oszczędzaniu poboru ciepłej 
wody, gdy nie jest to konieczne i szybsze sterowanie.

Natrysk/
strumień

Elastyczna
wylewka
Niezwykle przydatna funkcja dla osób, ceniących sobie 
swobodne i wygodne użytkowanie baterii. Pozwala nadawać 
wylewce dowolny kształt, zmieniać wysokość i zasięg strumienia 
wody zależnie od potrzeb, umożliwiając szybkie płukanie 
naczyń czy wygodne mycie zlewu. 

ARMATURA KUCHENNAFUNKCJE
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ARMATURA KUCHENNA

Zestawienie
funkcji

Zestawienie
kolorystyczne

POWIERZCHNIE I FUNKCJE

Baterie kuchenne Ferro wyposażone zostały w praktyczne 
rozwiązania, które zapewniają dużo przestrzeni do 
swobodnego użytkowania baterii, gwarantują komfortowe 
zmywanie, a nawet napełnianie wodą naczyń znajdujących się 
poza zlewozmywakiem. Wybierając baterie kuchenne Ferro 
wybierasz duży komfort podczas wykonywania codziennych 
prac kuchennych.

Elegancki wygląd baterii podkreśla zarówno atrakcyjny 
wzorniczo kształt jak i efektownie prezentujące się 
powierzchnie. Kolorystyka produktu może ożywiać 
lub rozjaśniać kuchenną aranżację, bądź też idealnie 
wkomponować się w wystrój wnętrza.

Zgodne z najnowszymi trendami we wzornictwie powierzchnie 
to także doskonała ochrona baterii przed negatywnym 
wpływem czynników zewnętrznych.

Numer
strony

Nazwa 
serii chrom stal czarny-

chrom czarny biały-
chrom granit

10 Savona

14 Paese

16 Rodez

20 F-Master

24 Adore

32 Espacio

36 Libretto

36 Maestro

40 Sonata

44 Rapsody

46 Toledo

50 Algeo Square

54 Fiesta

58 Zicco

66 Brado

66 Lugio

70 Algeo 

74 Freya 

78 Tiga Verdeline

82 Retro New

86 Zumba

90 Zumba II

Numer
strony

Nazwa 
serii

Cold 
Start

Obrotowa 
wylewka

Wyciągana 
wylewka

Elastyczna 
wylewka

Składana 
wylewka

Natrysk/
strumień

Dwie 
wylewki

Wyciągana 
rączka

10 Savona

14 Paese

16 Rodez

20 F-Master

24 Adore

32 Espacio

36 Libretto

36 Maestro

40 Sonata

44 Rapsody

46 Toledo

50 Algeo Square

54 Fiesta

58 Zicco

66 Brado

66 Lugio

70 Algeo 

74 Freya 

78 Tiga Verdeline

82 Retro New

86 Zumba

90 Zumba II

Chrom
Lśniąca chromowana 
powłoka nadaje każdej 
aranżacji niepowtarzalnego 
blasku.

Stal szlachetna
Szary odcień stali podkreśli 
industrialny i loftowy styl 
wnętrza.

Granit grafit
Bateria z granitową 
powierzchnią w odcieniu 
grafitu najlepiej zaprezentuje 
się z granitowym 
zlewozmywakiem 
w grafitowej barwie. Nada 
wnętrzu powagi i elegancji.

Granit piasek
Powierzchnia granitowa 
w piaskowym kolorze ociepli 
kuchenną aranżację. Bateria 
z taką powierzchnią utworzy 
idealną parę z granitowym 
zlewem w tym samym 
odcieniu. 

ARMATURA 
KUCHENNA

ARMATURA 
KUCHENNA

Czarny-chrom
To modne zestawienie barw 
jest najlepszą propozycją do 
dużych, eleganckich kuchni 
z wyspą.

Biały-chrom
Biel w połączeniu 
z błyszczącym chromem 
doskonale ożywi i rozjaśni 
kuchenne wnętrze.
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ARMATURA KUCHENNASAVONA

BSA8A Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM2/48/78SA Zlewozmywak dwukomorowy
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BSA8A 
 

ARMATURA KUCHENNA

SAVONA
Stylowa i wielozadaniowa
Mój dom, nasze miejsce. Lubimy styl 
rustykalny i cenimy przede wszystkim wygodę. 
Do neutralnego wnętrza, na ulubioną kuchenną 
wyspę wybraliśmy baterię kuchenną Savona. 
Oprócz ładnego designu i wielkości świetnie 

prezentującej się na otwartej przestrzeni 
to funkcja wyciąganej wylewki i możliwość 
zmiany strumienia, zadecydowały o wyborze 
właśnie tego modelu.

SAVONA

Wyciągana wylewka ułatwi nalewanie wody do naczynia ustawionego 
poza zlewozmywakiem, a dwa rodzaje strumienia pozwolą na optymalne 
wykorzystanie wody zależnie od potrzeby.

Komfort użytkowania 
na co dzień

BATERIE

BSA8A Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM2/48/78SA Zlewozmywak dwukomorowy
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ARMATURA KUCHENNAPAESE

PAESE
Szlachetna forma
W pracy i w życiu codziennym przykładam 
dużą wagę do materiałów wykorzystanych 
w projektowaniu wnętrz. Cenię szlachetność 
stali, dlatego zdecydowałem się na baterię 

kuchenną Paese. Trwałość surowca i estetyka 
jego wykończenia to argumenty, które mnie do 
niej przekonały.

PAESE

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
stal szlachetna

BPE4 
 

2525

BATERIE Budowa domu to inwestycja na lata, dobór równie trwałego 
wyposażenia to pewność długoletniego komfortu 
korzystania. Warto o tym pamiętać.

BPE4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNARODEZ

BRO4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
stal szlachetna

BRO4

2525

ARMATURA KUCHENNA

RODEZ
Świeże spojrzenie
Prosta forma, dopracowane detale i  stalowy 
odcień armatury to argumenty, które przekonały 
mnie do wyboru baterii kuchennej Rodez. 

Lubię kiedy wyposażenie mieszkania 
odzwierciedla mój charakter. Wtedy czuję, 
że to moje miejsce.

RODEZ

Szary odcień stali podkreśli industrialny i loftowy styl wnętrza. 
Znakomicie będzie też wyglądać w nowoczesnych przestrzeniach, 
dodatkowo podkreślając sterylność wykończenia.

Każdy detal 
ma znaczenie

BATERIE

BRO4 Bateria zlewozmywakowa stojąca

Moje mieszkanie to idealny plan do zdjęć. Cenię jakość 
dodatków, stawiam na oryginalność produktów i dużo czasu 
poświęcam na ich dobór.
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ARMATURA KUCHENNAF-MASTER

BFE41 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNA

Obrotowa i elastyczna wylewka ułatwia korzystanie ze zlewozmywaka, 
wyciągana wylewka pozwoli nam na komfortowe mycie dużych garnków, 
natomiast możliwość zmiany strumienia wody daje możliwość szybkiej 
zmiany w zależności od zastosowania.

Przemyślane rozwiązania

BFE41 Bateria zlewozmywakowa stojąca

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
korek spustowy clik-clak 
chrom

BFE41

BATERIE

F-MASTER

F-MASTER
Lepiej i sprytniej
Jestem profesjonalistą. Od wyposażenia 
wymagam przede wszystkim funkcjonalności 
i niezawodności podczas wielu chwil 
spędzonych w kuchni, dlatego wybrałem 

F-Master od Ferro. Bateria ta, oprócz 
niesamowicie ciekawej formy, to przede 
wszystkim multifunkcyjność i wygoda 
użytkowania.
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ARMATURA KUCHENNAADORE WHITE/CHROME

BDR4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNA

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca  
biały-chrom

BDR4

ADORE WHITE/CHROME
Delikatna i piękna
Przełamanie klasycznej formy nowoczesnym 
wykończeniem, taka zabawa stylem 
charakteryzuje klimat tego wnętrza. Wybrałam 
Adore White/Chrome do swojej kuchni właśnie 

dlatego, że jej wykończenie w białym kolorze 
jest niecodzienne i dodaje lekkości wnętrzu. 
Natomiast elementy chromu wyostrzają jej 
płaskie powierzchnie tworząc lustrzany blask.

ADORE WHITE/CHROME

BATERIE

Biel dolnej części wylewki dodaje lekkości i sprawia, że element chromu 
jest dodatkowo obramowany i tworzy idealne lustro. Ta kombinacja jest 
na tyle uniwersalna, że pasuje i do białych wnętrz i do kolorowej kuchni.

Subtelne połączenie

Decydując się na baterię zlewozmywakową 
Ferro braliśmy pod uwagę praktyczne 
wartości jak łatwość utrzymania w czystości, 
a także jej walory estetyczne - prostą, wysoką 
i funkcjonalną wylewkę.

BDR4 Bateria zlewozmywakowa stojąca BDR4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNAADORE BLACK/CHROME

BDR4BLC Bateria zlewozmywakowa stojąca
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BATERIE

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca  
czarny-chrom 

BDR4BLC

ADORE BLACK/CHROME
Idealne połącznie
Kuchnia w starej kamienicy dała nam możliwość 
organizacji przestrzeni w dowolny sposób. 
Powierzchnia nie ograniczyła nas do organizacji 
jedynie funkcjonalnej i ergonomicznej strefy 
przygotowania potraw, a do stworzenia 
miejsca, które jest zwieńczeniem salonu 

i tworzy neutralną zabudowę z wyrazistą 
strefą zlewozmywaka, której centrum stanowi 
bateria Adore Black/Chrome. To ten mocno 
kontrastujący element skupia uwagę i dopełnia 
zestaw czarnych dodatków. 

ADORE BLACK/CHROME

Czerń to elegancja i szyk. Czarne dodatki również mogą być praktyczne 
i ponadczasowe. Elementy chromu łagodzą surowość czerni w baterii 
Adore Black/Chrome. 

Strefa rodzinna to miejsce, gdzie ciągle dzieje 
się coś nowego. Wbrew mitom czarne dodatki są 
łatwe w utrzymaniu czystości i zawsze wyglądają 
elegancko.

Wygodna i praktyczna

ARMATURA KUCHENNA

BDR4BLC Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNAESPACIO

BES4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNA

 35

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BES4

ESPACIO
W sercu domu
Kuchnia to serce domu, dlatego bardzo ważne 
było dla nas, aby stworzyć przyjazne wnętrze. 
Na naszą wyspę, która jest również stolikiem 
śniadaniowym i strefą jadalnianą, a także 
miejscem spotkań rodzinnych, wybrałam mały 

prosty zlewozmywak i funkcjonalną baterię 
Espacio. Jej klasyczna wysoka wylewka 
prezentuje się bardzo szykownie, a lekko skośne 
położenie perlatora daje dodatkowy komfort 
użytkowania.

ESPACIO

Boczny uchwyt umieszczony pionowo i prostota obsługi baterii to 
kolejny plus przy codziennych pracach w kuchni. Espacio to model, gdzie 
funkcjonalność dopracowana jest w każdym najdrobniejszym szczególe.

Tutaj liczą się drobiazgi

BATERIE

BES4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNALIBRETTO

BLE4B Bateria zlewozmywakowa stojąca
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BLE4B

ARMATURA KUCHENNA

LIBRETTO
Skandynawski look
Moja przestrzeń, moje zasady. Czysta forma bez 
zbędnych dodatków i maksimum efektywności. 
Przy wyborze baterii nie miałam wątpliwości. 
Libretto posiada wszystkie cechy, które są dla 

mnie istotne - ruchoma, elastyczna wylewka, 
przełącznik strumienia i bardzo atrakcyjna 
wizualnie forma.

LIBRETTO

Obrotowa i elastyczna wylewka ułatwia korzystanie ze zlewozmywaka, 
wyciągana wylewka pozwoli nam na komfortowe mycie dużych garnków, 
a opcja zmiany strumienia wody daje możliwość wyboru jego rodzaju 
w zależności od wykonywanej czynności w strefie zlewozmywaka.

Przemyślanie rozwiązania

BATERIE

BLE4B Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNA

Bateria zlewozmywakowa 
stojąca z wyciąganym 
natryskiem 
chrom

BMS4

BATERIE

MAESTRO
Swobodny szyk

MAESTRO

Dzięki wysokiej obrotowej wylewce z łatwością można napełnić każde 
naczynie, takie jak duży garnek lub konewkę. Po wyciągnięciu jej 
z uchwytu końcówkę można skierować w dowolnym kierunku, tym 
sposobem łatwo opłuczesz zlew lub napełnisz ciężkie naczynie stojące na 
blacie obok.

Funkcjonalność 
bez kompromisów

Piękna forma baterii kuchennej potrafi sprawić, 
że nawet bardzo proste ascetyczne wnętrze
nabiera charakteru i tworzy niepowtarzalną 
całość. To dla koneserów stylu została 
stworzona bateria kuchenna Maestro. 

Jej wyciągana wylewka zamontowana 
została na uchwycie, który formą przypomina 
asymetryczny łuk i w całości stanowi prawdziwą 
ozdobę kuchni.

BMS4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
 z wyciąganym natryskiem
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ARMATURA KUCHENNASONATA

BNA4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BNA4

ARMATURA KUCHENNA

SONATA
W dobrym tonie
Ponadczasowe rozwiązania, efektowne wnętrze, 
komfortowa przestrzeń to charakterystyka 
mojego apartamentu. Przestrzeń stworzona 
specjalnie dla mnie, dopasowana do osobowości 
i stylu. Wyposażenie to niezmiernie ważna 

rzecz, dlatego zdecydowałem się na Sonatę, 
która pięknie prezentuje się na kamiennej 
wyspie. Moja projektantka opisała ten styl jako  
klasyczny z lekką nutką luksusu, co odpowiada 
moim oczekiwaniom.

SONATA

Dobór materiałów wykończeniowych i kompozycja kolorystyczna 
decyduje o charakterze wnętrza. Warto zadbać o to, aby razem stworzyły 
całość, a nie konkurowały nawzajem o uwagę.

Symfonia smaku

BATERIE

BNA4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNA

RAPSODY
Zawsze w dobrej formie
Prosta przestrzeń i jasne barwy to jedyne 
kryteria, które były brane pod uwagę przy 
wyborze mieszkania. Może niewiele, ale gdy 
udało się je spełnić, jestem tutaj szczęśliwa. 
Wyposażeniem kuchni zajęłam się sama. 

Postawiłam na biel i srebro. Do stalowego 
zlewozmywaka dobrałam baterię Rapsody 
o ciekawej, ale zarazem prostej formie oraz 
płaskiej obrotowej wylewce górnej. To wnętrze 
oddaje mój charakter.

RAPSODY

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BRY4

BATERIE

BRY4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
DR50/80D.H Zlewozmywak dwukomorowy
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ARMATURA KUCHENNATOLEDO

BTD4FUW Bateria zlewozmywakowa stojąca 
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ARMATURA KUCHENNA

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BTD4FUW

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BTD4PO

TOLEDO
Zaskakująca i pełna możliwości 
Kluczem doboru armatury oprócz dopasowania 
jej do kuchennego wnętrza są funkcje, które 
powinna posiadać, aby sprostać indywidualnym 
potrzebom. Jeśli marzysz o umieszczeniu 
zlewozmywaka pod oknem, nic nie stoi na 
przeszkodzie. Aby zachować swobodny dostęp 
i komfort korzystania z okna warto wybrać 
baterię zlewozmywakową ze składaną wylewką.  

Bateria podokienna Toledo to idealne 
rozwiązanie dla podokiennej strefy 
zlewozmywaka w kuchni. Jeśli pragniesz 
wyposażyć kuchnię w baterię z wyciąganą 
wylewką, a jednocześnie lubisz klasyczne 
rozwiązania i chcesz, aby prezentowała sie 
szykownie to doskonałym wyborem będzie 
bateria Toledo, model z wyciąganą wylewką, 
estetyczny o prostej formie.

TOLEDO

BATERIE

BTD4FUW  Bateria zlewozmywakowa stojąca

BTD4PO Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM2/48/78GA Zlewozmywak dwukomorowy

ARMATURA KUCHENNA
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ARMATURA KUCHENNAALGEO SQUARE

BAQ4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca  
chrom 

BAQ4

ARMATURA KUCHENNA

ALGEO SQUARE
Inspiruje na codzień 
Kuchnia to dla nas miejsce, gdzie miło spędzamy 
czas - w pełnym światła, prostym wnętrzu, 
gdzie dodatki urozmaicają aranżację. Jasny 
zlewozmywak z ociekaczem, prosty w swojej 
formie, dopasowaliśmy do baterii, której 

nowoczesna prosta forma uchwytu sprawia, 
że całość jest niebanalna i nowoczesna. Letnie 
barwy zatrzymane w elementach wykończenia 
naszej kuchni, optymistycznie nastrajają 
zarówno mieszkańców, jak i gości.

ALGEO SQUARE

Doświadczenia kulinarne, potrawy, które 
przypominają nam odwiedzone kiedyś miejsca 
i zabawy ze smakiem to nasz pomysł na wspólne 
weekendy. Kuchenne przygody kulinarne 
tworzą nasze wspomnienia.

W kuchni wakacje 
trwają cały rok

BATERIE

BAQ4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
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ARMATURA KUCHENNAFIESTA

BFI4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFI4

ARMATURA KUCHENNA

FIESTA
Przyjaciel w kuchni
Żyjemy aktywnie, pochłaniają nas obowiązki, 
dlatego też bezcenne są dla nas chwile 
spędzone razem. Stalowy zlew i prosta klasyczna 
i surowa w formie bateria Fiesta uwypuklają 
loftowy charakter mojej kuchni. Tutaj dobrze 

się gotuje i miło spędza czas. Centralnie 
umieszczona wyspa dodaje funkcjonalności 
wnętrzu, stal i cegła dodają charakteru.
Stawiam na trwałe i ponadczasowe rozwiązania.

FIESTA

Gotowanie od zawsze było moją największą pasją. Umiejętnościami 
i nowymi smakami zarażam swoich bliskich. Z czasem udało się nam 
stworzyć ekipę kreatorów niezwykłych potraw. To nasz sposób na 
wspólne spędzanie wolnego czasu, dlatego kuchnia to takie ważne dla 
mnie miejsce.

Wspólne gotowanie

BATERIE

BFI4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
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ARMATURA KUCHENNAZICCO

BZI4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
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ARMATURA KUCHENNA

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZI4

ZICCO
Po prostu modern

ZICCO

BZI4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 

BATERIE

Wnętrze powinno mieć charakter, a o tym 
decydują dodatki. Geometria i porządek form 
przełamany metalicznymi elementami to nasz 
wybór. Do prostego zlewozmywaka wybraliśmy 
kubistyczną w swojej formie baterię Zicco. 

Wylewka ze ściętymi równo bokami i kanciasty 
korpus prezentują się modnie i nowocześnie.
Całość sprawia wrażenie uporządkowanej, 
czystej przestrzeni.

Aby kuchnia prezentowała się efektownie warto pamiętać, aby każdy 
z elementów pasował do wybranego stylu. W różnorodności form 
i kształtów baterii warto zdecydować się na tę, która dodatkowo wzmocni 
charakter wnętrza.

Modna i minimalistyczna
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ARMATURA KUCHENNAZICCO BLACK

BZI4BL Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ZICCO BLACK
Domowy mix
Duża przestrzeń to wiele możliwości, to też 
sposób aby skomponować optymalny zestaw 
kuchenny na miarę swoich potrzeb. Bardziej 
od gotowania cenimy wspólnie spędzony czas, 
dlatego tak zaaranżowaliśmy naszą kuchnię. 

Cenię proste dodatki. Gdy zobaczyłam czarne 
Zicco od razu się na nią zdecydowałam. Forma, 
wykończenie, oryginalny styl - wszystko 
przemawiało za tym wyborem.

ZICCO BLACK

BZI4BL Bateria zlewozmywakowa stojąca

BATERIE

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZI4BL

ARMATURA KUCHENNA

Piękno tkwi w szczegółach, mawiają. Ten szczegół to prosty modny  
uchwyt, którego forma jest idealnie skomponowana z resztą baterii.

Decydujący detal
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ARMATURA KUCHENNABRADO

DRGM3/48/79HA Zlewozmywak jednokomorowy
BBO4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
 z elastyczną wylewką
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ARMATURA KUCHENNA

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BBO4

ARMATURA KUCHENNA

BRADO
W moim stylu
W życiu szukam rozwiązań, a nie skupiam się na 
problemach. Żyję po swojemu, lubię muzykę 
i motocykle. Co lubię w swoim mieszkaniu? 
Chyba to, że jest niebanalne, ma swój styl, 
a kuchnia dodatkowo jest funkcjonalna 

i przestrzenna. Duży zlewozmywak i bateria 
Ferro Brado to wyposażenie, które ułatwia 
codzienne przygotowywanie posiłków, a 
dodatkowo super się prezentuje w mojej kuchni.

BRADO

Smukła, łukowata wylewka świetnie sprawdza się zarówno na wyspach 
kuchennych, jak i pod szafkami. Na uwagę zasługuje jej oryginalny uchwyt, 
kształtem przypominający ozdobny uchwyt meblowy w chromowanym 
wykończeniu.

Nie boi się wyzwań

BATERIE

DRGM3/48/79HA Zlewozmywak jednokomorowy
BBO4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
 z elastyczną wylewką
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ARMATURA KUCHENNALUGIO

BLG4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
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ARMATURA KUCHENNA

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BLG4

ARMATURA KUCHENNA

LUGIO
Klasyka zawsze wygrywa
Wybór dodatków do domu to często spore 
wyzwanie. Mnogość i różnorodność form 
i wykończenia nie ułatwia tego procesu.
Gdy nie jesteśmy pewni, w który styl będzie 
się wkomponowywać nasza armatura warto 

postawić na klasyczne formy i nieprzemijające 
modele. Taką propozycją jest Lugio. Jego 
klasyczny, funkcjonalny uchwyt pasuje do stylu 
nowoczesnego, ale wpasuje się też w klasykę. 
Łuk wylewki doda uroku każdej kuchni.

LUGIO

W codziennym pośpiechu i pośród wielu obowiązków znaleźliśmy 
przestrzeń, w której nie musimy liczyć czasu. Nasz dom to ostoja, która 
daje nam energię do życia. Lubimy tu spędzać czas, to nasza przestrzeń 
i nie chcemy, by się zmieniała.

Chcemy, by nasz dom 
się nie zmieniał

BATERIE

BLG4 Bateria zlewozmywakowa stojąca 
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ARMATURA KUCHENNA

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
czarny

BLG4BL

BATERIE

BLG4BL Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM1/51BA Zlewozmywak jednokomorowy

LUGIO BLACK
Modnie i ponadczasowo
We wnętrzach liczy się styl. To on sprawia, 
że w niektórych kuchniach czujemy się 
wyjątkowo dobrze. Nie ma znaczenia, czy 
przestrzeń jest duża, czy nie. W tym przypadku 
kącik kuchenny mimo kompaktowych 
rozmiarów, za sprawą dobranych dodatków 
stał się wspaniałą wizytówką domu oddzieloną 

od reszty przestrzeni tylko szklaną ścianką. 
Czarny granitowy zlewozmywak jest doskonałą 
bazą dla czarnej baterii kuchennej. Lugio 
Black to jedna z nowych propozycji w ofercie 
armatury kuchennej Ferro. Klasyczna forma 
wylewki w kolorze czarnym prezentuje się 
wyjątkowo stylowo.

LUGIO BLACK

BLG4BL Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM1/51BA Zlewozmywak jednokomorowy
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ARMATURA KUCHENNAALGEO

BAG4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNA

Rozbielone powierzchnie, jasne meble i dużo 
światła. Zawsze marzyłam, aby stworzyć taki 
dom. Teraz kiedy spoglądam na moją kuchnię, 
mam w sobie tyle radości. To jest moje miejsce! 
Armaturę i zlew wybrałam za namową mamy, 

od lat jest wierna produktom Ferro, które 
sprawdzają się znakomicie. Teraz i ja podzielam 
jej opinię. Obydwie korzystamy z baterii Algeo, 
bo są nowoczesne i praktyczne.   

To mama nauczyła mnie czerpać przyjemność z gotowania. Teraz tę pasję 
mogę dzielić również z własną córką. Wspólne chwile w kuchni to nasz 
czas, poznajemy się, dzielimy  małymi sekretami, a przy okazji tworzymy 
smaczne i zdrowe potrawy.

Wspólne pasje
ALGEO
Smaki domu

ALGEO

BATERIE

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca  
chrom 

BAG4

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca  
chrom 

BAG4A

Bateria zlewozmywakowa  
ścienna 
chrom 

BAG5

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom 

BAG8

BAG4 Bateria zlewozmywakowa stojąca BAG5 Bateria zlewozmywakowa 
 ścienna
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ARMATURA KUCHENNAFREYA

 83

Uwielbiam harmonię wnętrza, gdy wszystko do siebie pasuje. Umiar 
w kolorach i fakturach jest mi bliski i sprawia, że przestrzeń wydaje 
się jeszcze bardziej uporządkowana. Odkrywając, że do mojego 
granitowego zlewozmywaka można dobrać również baterię, od razu 
wiedziałam, że to rozwiązanie idealne dla mnie. Zdecydowałam się 
na baterię Freya w kolorze granitowym, pięknie komponującą się 
z moim ciemnym zlewozmywakiem. Dodatkowym pozytywnym 
zaskoczeniem jest łatwość utrzymania jej w czystości, bez śladów 
palców i wody. 

Idealnie dopasowane 
do zlewozmywaka

BFR41B Bateria zlewozmywakowa stojąca

Granit Grafit
Bateria z granitową 
powierzchnią w odcieniu 
grafitu najlepiej zaprezentuje 
się z granitowym 
zlewozmywakiem 
w grafitowej barwie. Nada 
wnętrzu powagi i elegancji.

Granit Piasek
Powierzchnia granitowa 
w piaskowym kolorze ociepli 
kuchenną aranżację. Bateria 
z taką powierzchnią utworzy 
idealną parę z granitowym 
zlewem w tym samym 
odcieniu. 

 8382



Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFR4B

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFR41B

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFR4S

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFR41S

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFR42B

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFR42S

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFR8B

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BFR8S

ARMATURA KUCHENNA

FREYA
Do koloru i potrzeb
Dwa kolory i mnogość rozwiązań. To propozycja 
dla osób szukających alternatywnych 
wykończeń. Jednolite barwy, klasyczny 
chrom, a może idealny duet kolorystyczny ze 
zlewzmywakiem? Dla spełnienia tych oczekiwań 
powstała gama baterii Freya. Aby rozwiązanie 

dodatkowo wpasowało się w indywidualny gust 
użytkownika, można wybrać ulubiony kształt 
wylewki, a dla tych, którzy ponad wszystko 
cenią funkcjonalność, model z wyciąganym 
natryskiem i dwoma strumieniami.

FREYA

Beż i czerń to odcienie wpisujące się w trendy wykończeniowe. Warto 
je wybrać jako bazę do dowolnie komponowanych z nimi dodatkami 
i kolorami. To wybór na lata.

Bateria umywalkowa 
idealnie dopasowana

BATERIE

BATERIE

BFR8S Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNATIGA VERDELINE

BTG4VL Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM1/51SA Zlewozmywak jednokomorowy
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BTG4VL

ARMATURA KUCHENNA

TIGA VERDELINE
Świadomy wybór
Chciałam aby moja kuchnia była jak 
z amerykańskiego serialu. Udało się! 
Eleganckie szare meble, sprzęt w zabudowie, 
prosty zlewozmywak i klasyczną w formie 

baterię Tiga dodatkowo ozdobiłam złotymi 
dodatkami. Stylizowane lampy i złote dodatki 
kuchenne nadają całości lekki powiew luksusu 
tworząc filmowe wnętrze.

TIGA VERDELINE

Dobór wyposażenia do kuchni zajął mi mnóstwo czasu. Wszystkie 
produkty musiały oprócz doskonałego wyglądu cechować jakość 
potwierdzona opiniami sprzedawców i konsumentów. Dlatego do zlewu 
wybrałam baterię Tiga Verdeline. Wygrała wśród modeli, którymi byłam 
zainteresowana.

Tak indywidualna jak Ty

BATERIE

BTG4VL Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM1/51SA Zlewozmywak jednokomorowy

88  89



ARMATURA KUCHENNARETRO NEW

XD4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNA

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

XD4

Bateria zlewozmywakowa  
ścienna 
chrom

XD3

Bateria zlewozmywakowa  
ścienna 
chrom

XD5

RETRO NEW
Ponadczasowy styl
Lubimy rzeczy sprawdzone, dobrze nam 
znane, ale także funkcjonalne. Czasem ponad 
nowoczesność przedkładamy klasyczne 
formy i lubiany styl. Urządzając z mężem 
kuchnię postawiliśmy na baterię Retro New 

w tradycyjnym stylu, która dodatkowo 
nadaje ton i charakter całemu wyposażeniu. 
Uzupełniając wnętrze o kilka akcesoriów 
w tym klimacie stworzyliśmy ciepłą i przytulną 
przestrzeń do życia.

RETRO NEW

Najczęściej w kuchni korzystam z zimnej wody, a to do podlewania 
kwiatów, a to do napełnienia czajnika i cenię sobie komfort korzystania 
z baterii Retro New. Wystarczy delikatnie przekręcić pokrętło i gotowe. 

Wygodna obsługa

BATERIE

XD4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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ARMATURA KUCHENNAZUMBA

BZA4L  Bateria zlewozmywakowa stojąca
DR60/80L.H  Zlewozmywak jednokomorowy
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4G

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4C

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4S

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4W

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4L

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4R

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4M

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4P

ARMATURA KUCHENNA

ZUMBA
Może wszystko
Nasze pokolenie wymaga od siebie więcej 
niż od innych. Nie szukając ograniczeń 
chcemy działać, tworzyć i żyć pełnią życia. 
Bez ograniczeń jest również nasza bateria 
kuchenna Zumba. 

To produkt, w którym indywidualny styl, 
innowacyjność i funkcjonalność zdefiniowały 
design baterii. Jej elastyczna wylewka pozwala 
na nieskrępowane sterowanie strumieniem pod 
różnym kątem i w dowolnym kierunku.

ZUMBA

Dobrze dobrane wyposażenie oznacza więcej wygody i mniej pracy. 
Gdy myjemy owoce nie martwimy się już zachlapanym zlewozmywakiem 
i bałaganem w kuchni. Z Zumbą to proste! Wystarczy obniżyć wylewkę 
i cała woda zostanie w komorze zlewozmywaka.

Wspólne gotowanie 
to niezła zabawa

BATERIE

BATERIE

BZA4L Bateria zlewozmywakowa stojąca
DR60/80L.H Zlewozmywak jednokomorowy

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA4B
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ARMATURA KUCHENNAZUMBA II

BZA42B Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM1/48/58BA Zlewozmywak jednokomorowy
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Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA42G

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA42C

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA42S

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA42L

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA42R

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA42M

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA42P

ARMATURA KUCHENNA

ZUMBA II
Jeszcze lepsza
Nasze wymagania rosną wraz z pojawiającymi 
się możliwościami. Efektem nowych wyzwań 
stawianych producentom armatury kuchennej
jest nowy model Zumby, który oprócz 

elastycznej wylewki posiada także dwa rodzaje 
strumienia. Funkcjonalność tej baterii oraz jej
ciekawy kształt sprawia, że każdy nowy 
użytkownik chętnie wybiera ją do swojej kuchni.

ZUMBA II

Projektanci nowej Zumby dołożyli wielu starań aby wkomponować 
w modny kształt wylewki funkcję przełączania strumienia, tak, by 
zapewnić wygodę obsługi przy jednoczesnym zachowaniu prostej formy. 
Wystarczy niewielki obrót końcówki i możemy korzystać ze strumienia 
natrysku, który jest nieoceniony przy myciu produktów spożywczych.

Łatwość obsługi

BATERIE

BATERIE
BZA42B Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM1/48/58BA Zlewozmywak jednokomorowy

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

BZA42B
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ARMATURA KUCHENNA

Funkcjonalność elastycznej wylewki to jedna 
z jej podstawowych zalet, ale nie jedyna. 
Możliwość doboru kolorystycznego do wnętrza 
i łatwość wymiany wylewki na inny kolor to 
równie istotne cechy. W odróżnieniu od innych 
wylewek elastycznych to pamięć kształtu, 
czyli pozostanie w ustawieniu zadanym przez 
użytkownika, stanowi jej wyróżnik. 

Uniwersalna 
elastyczna wylewka

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

W100B-B

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

W100G-B

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

W100C-B

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

W100W-B

Bateria zlewozmywakowa  
stojąca 
chrom

W100S-B

UNIWERSALNE WYLEWKIMasz już baterię ze stałą wylewką z powyższych linii Ferro? 
Dokup wylewkę w wybranym kolorze, wymień i ciesz się 
z funkcjonalności elastycznej wylewki. 

WYLEWKI UNIWERSALNE ARMATURA KUCHENNA

BZA4B Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM2/48/78HA Zlewozmywak dwukomorowy

Uniwersalna Elastyczna wylewka pasuje do lini:
Zumba, Lugio Black i Ratio Black
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ZLEWOZMYWAKI ARMATURA KUCHENNA

DRGM3/48/79HA Zlewozmywak jednokomorowy
BBO4 Bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką
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Zlewozmywaki 
granitowe
Naturalny wygląd i trwałość
Sześć typów, dwadzieścia cztery 
modele, cztery kolory to aktualna oferta 
zlewozmywaków kompozytowych Ferro. 

Ta gama pozwoli dobrać modele do 
przestronnych kuchni ale też do kącików 
czy aneksów kuchennych.

ZLEWOZMYWAKI

Zlewozmywak 
dwukomorowy 78x48 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM2/48/78SA

Zlewozmywak 
dwukomorowy 79x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM3/48/79SA

Zlewozmywak 
dwukomorowy 78x48 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM2/48/78BA

Zlewozmywak 
dwukomorowy 79x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM3/48/79BA

Zlewozmywak 
dwukomorowy 78x48 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM2/48/78HA

Zlewozmywak 
dwukomorowy 79x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM3/48/79HA

Zlewozmywak 
dwukomorowy 78x48 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM2/48/78GA

Zlewozmywak 
dwukomorowy 79x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM3/48/79GA

ZLEWOZMYWAKI DWUKOMOROWE

ARMATURA KUCHENNA

Jeden produkt, dwa ustawienia. Dopasowanie 
do indywidualnych potrzeb użytkownika 
położenia ociekacza umożliwia funkcja 
odwracania zlewozmywaka.

Zlewozmywak 
odwracalny

DRGM48/78BA Zlewozmywak jednokomorowy
BZA4B Bateria zlewozmywakowa stojąca 
 z elastyczną wylewką
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Zlewozmywak 
jednokomorowy 78x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM48/78SA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 58x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM48/78SA

Zlewozmywak 
jednokomorowy Ø 51 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem 

DRGM1/51SA

Zlewozmywak 
jednokomorowy Ø 51 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem 

DRGM1/51BA

Zlewozmywak 
jednokomorowy Ø 51 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem 

DRGM1/51HA

Zlewozmywak 
jednokomorowy Ø 51 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem 

DRGM1/51GA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 78x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM48/78BA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 58x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM48/58BA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 78x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM48/78HA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 58x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM48/58HA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 78x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM48/78GA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 58x48 cm 
z ociekaczem 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem

DRGM48/58GA

ZLEWOZMYWAKI JEDNOKOMOROWE ZLEWOZMYWAKI JEDNOKOMOROWE

W komplecie ze zlewozmywakiem granitowym idealnie prezentuje się 
bateria w takim samym wykończeniu kolorystycznym. Taki zestaw tworzy 
swego rodzaju total look strefy zlewozmywaka.

Idealny duet

DRGM48/78BA Zlewozmywak jednokomorowy
BFR4B  Bateria zlewozmywakowa stojąca

DRGM48/78SA Zlewozmywak jednokomorowy
BFR4S  Bateria zlewozmywakowa stojąca

Zlewozmywak 
jednokomorowy 58x48 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem 

DRGM1/48/58SA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 58x48 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem 

DRGM1/48/58BA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 58x48 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem 

DRGM1/48/58HA

Zlewozmywak 
jednokomorowy 58x48 cm 
syfon w zestawie 
wpuszczany 
z przelewem 

DRGM1/48/58GA
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Zlewozmywaki 
stal szlachetna
Tradycyjne rozwiązania, klasyczny styl
Dla wszystkich, którzy cenią ponadczasowe 
rozwiązania, dla osób urządzających wnętrza 
w stylu loftowym i dla wszystkich, którzy lubią 
stalowe wykończenia proponujemy całą gamę 

zlewozmywaków stalowych. Różnorodność 
rozwiązań, możliwość montażu na szafce 
i na blacie, różne kształty to wyróżniki 
poszczególnych modeli. 

ZLEWOZMYWAKI

Zlewozmywak 
dwukomorowy 50x80 cm 
syfon NSP22 
wpuszczany 
z przelewem  
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki 

DR50/80.H 
 
len 
DR50/80TS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 60x80 cm 
z ociekaczem po lewej stronie 
syfon NSP45 
nakładany, z przelewem 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki

DR60/80L.H 
 
len 
DR60/80LTS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 48x77 cm 
z ociekaczem 
syfon NSP640 
wpuszczany 
z przelewem górnym 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gałdki

DR43.H 
 
len 
DR49/77RTS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 60x80 cm 
z ociekaczem po prawej stronie 
syfon NSP45 
nakładany, z przelewem 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki

DR60/80P.H 
 
len 
DR60/80PTS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 49x78 cm 
z ociekaczem 
syfon NSP50 
wpuszczany 
z przelewem bocznym 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki

DR49/77.H 
 
len 
DR49/77TS.H

Zlewozmywak 
dwukomorowy 60x80 cm 
syfon NSP22 
nakładany, z przelewem 
wykonany ze stali szlachetnej 
AISI 304 
gładki

DR60/80D.H 
 
len 
DR60/80DTS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 48x64 cm 
z ociekaczem 
syfon NSP640 
wpuszczany 
z przelewem górnym 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki

DR48/64.H 
 
len 
DR48/64TS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 50x80 cm 
z ociekaczem po lewej stronie 
syfon NSP45 
nakładany, z przelewem 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki

DR50/80AL.H 
 
len 
DR50/80ALTS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 43 cm 
syfon NSP50 
wpuszczany 
z przelewem bocznym 
wykonany ze stali szlachetnej 
AISI 304 
gładki

DR43.H 
 
len 
DR43TS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 50x80 cm 
z ociekaczem po prawej stronie 
syfon NSP45 
nakładany, z przelewem 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki

DR50/80AP.H 
 
len 
DR50/80APTS.H

ZLEWOZMYWAKI

ARMATURA KUCHENNA

Ociekacz po prawej czy po lewej stronie? 
Wybierając zlewozmywaki oznaczone ikoną 
„Zlewozmywak odwracalny” możesz o tym 
zadecydować na późniejszym etapie. Pozwoli 
to na dopasowanie do indywidualnych potrzeb 
w kuchni.

Zlewozmywak 
odwracalny

DR60/80L.H Zlewozmywak jednokomorowy 
BZA4W Bateria zlewozmywakowa stojąca 
 z elastyczną wylewką
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Bez względu na aktualnie obowiązujące trendy 
kolorystyczne stalowe dodatki nigdy nie 
wychodzą z mody. Oprócz klasyki wykończenia 
gwarantują nam też trwałość przez okres 
długich lat.

Stal 
zawsze modna

Zlewozmywak 
dwukomorowy 50x80 cm 
syfon NSP22 
nakładany, z przelewem 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki 

DR50/80D.H 
 
len 
DR50/80DTS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 48x60 cm 
z ociekaczem 
syfon NSP50, wpuszczany 
z przelewem bocznym 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki

DR45/58.H 
 
len 
DR45/58TS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 43,5x76 cm 
z ociekaczem 
syfon NSP76, wpuszczany 
z przelewem górnym 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki

DR43/76.H 
 
len 
DR43/76TS.H

Zlewozmywak 
jednokomorowy 48x48 cm 
syfon NSP20, wpuszczany 
z przelewem bocznym 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki 

DR48/48.H 
 
len 
DR48/48TS.H 

Zlewozmywak 
jednokomorowy 40x50 cm 
syfon NSP45, wpuszczany 
z przelewem bocznym 
ze stali szlachetnej AISI 304 
gładki 

DR40/50.H 
 
len 
DR40/50TS.H

ZLEWOZMYWAKI

BFE41  Bateria zlewozmywakowa wielofunkcyjnaZLEWOZMYWAKI ARMATURA KUCHENNA

DR50/80D.H Zlewozmywak dwukomorowy
BRY4 Bateria zlewozmywakowa stojąca
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NP75-TRV7U Deszczownia z natryskiem i baterią 
 termostatyczną 
AC01  Mydelniczka metalowa 

INFOLINIA FERRO
+48 801 798 001

Potrzebujesz pomocy technicznej, informacji 
o produkcie przed zakupem lub poszukujesz 
części zamiennej? Zapraszamy do kontaktu! 
Nasi doradcy udzielą wyczerpujących 
odpowiedzi na Twoje pytania.

Masz pytania?

BZA4R Bateria zlewozmywakowa stojąca
DRGM2/48/78GA Zlewozmywak dwukomorowy
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