Witaj w świecie
Ferro
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.

Jakość pod lupą
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.

Gdzie kupisz produkty
Ferro?
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”.

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

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

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

Więcej niż
oczekujesz

KATALOG 2020

Z wielką satysfakcją i radością prezentujemy Państwu
najnowszy katalog produktów Ferro. Stworzyliśmy
go z myślą o naszych Klientach, aby stał się inspiracją
i przewodnikiem po naszej ofercie. Nasz zespół stale
śledzi trendy w wyposażeniu wnętrz i stara się ciągle
rozwijać naszą ofertę. Świadomość tego, że produkty
Ferro trafiają do milionów domów, nie tylko w Polsce,
ale też na świecie, to powód do dumy, ale też doskonała
motywacja do tworzenia produktów, które spełnią
Państwa codzienne oczekiwania, będąc przy tym piękne
i trwałe.

W katalogu Armatura Łazienkowa znajdą
Państwo przegląd głównych linii armatury
łazienkowej, natrysków i akcesoriów.
Prezentacja kilkunastu linii łazienkowych
w jasny i czytelny sposób poprowadzi przez
funkcje, charakterystyczne cechy i styl każdej
z nich. Program natryskowy pozwoli na dobór

elementów wyposażenia strefy prysznica
według indywidualnych potrzeb i upodobań
użytkowników. W grupie akcesoria łazienkowe
oprócz dodatków swoje miejsce znalazły także
dekoracyjne elementy podłączeniowe i odpływy
liniowe.

ARMATURA
ŁAZIENKOWA

AKCESORIA
ŁAZIENKOWE

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

04 FUNKCJE
10 POWIERZCHNIE

Dwa źródła
Produkt pozwalający na podłączenie i korzystanie
z dwóch wyjść wody.
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Wiele rodzajów strumienia
Możliwość zmiany rodzaju strumienia.

98 NATRYSKI

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.
Click-clack
Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie korek typu
click-clack, otwierany i zamykany przez naciśnięcie.
Syfon w zestawie
Produkty wyposażone w syfon.
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Anti Twist
Węże posiadające końcówkę Anti Twist nie skręcają
się.
Regulacja w pionie
Regulacja montażu drążka w pionie.

Adore White/Chrome
Adore Black/Chrome
Stratos
Stratos Black
Zicco
Zicco Black
Padwa
Veneto VerdeLine
Escapio
Alba VerdeLine
Tiga VerdeLine
Algeo Square
Algeo Square Black
Dijon
Fiesta
Algeo
Algeo Black
Retro New

94 Grace
96 Audrey

Zestawy natryskowe
Boxy podtynkowe
Baterie termostatyczne
Akcesoria natryskowe
Węże natryskowe

121 Zawory kątowe ozdobne
123 Odpływy

Regulacja w poziomie
Regulacja odległości drążka od ściany.

Safe Touch System
Korpus baterii nie nagrzewa się przy korzystaniu
z gorącej wody.
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Każdy produkt,
ma dobry powód

Przegląd
funkcji

Równowaga między funkcjonalnością, a modnym wzornictwem produktów
to jedno z największych wyzwań, z którym stale mierzymy się w procesie
wdrożenia produktu. Dokładamy starań, aby nowe propozycje uzupełniały
dotychczasową ofertę o nowe wykończenia i dodatkowe funkcje, a całość
stanowiła kompletne rozwiązanie gwarantujące praktyczność użytkowania
i harmonię łazienkowego wnętrza.

Z pomocą odpowiednio dobranej i dopasowanej armatury
można sprawić, że codzienne korzystanie z tych urządzeń będzie
wygodne, łatwe i przyjemne. Komfort użytkowania zapewnią funkcje
szczegółowo opisane poniżej, pozwolą zaspokoić najbardziej
wygórowane oczekiwania względem armatury łazienkowej.

STAJĄC PRZED WYBOREM
ARMATURY ŁAZIENKOWEJ
WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ
FUNKCJE PRODUKTU, JEGO
MOŻLIWOŚCI I ZALETY.

Easy
Clean
Funkcja Easy Clean pozwala na utrzymanie w czystości
tych elementów armatury, które są najbardziej narażone
na osadzanie się kamienia wapiennego. Powierzchnie tak
oznaczonych perlatorów, rączek natrysku czy deszczowni są
wykonane z miękkiego elastomeru, z którego kamień można
usunąć w prosty sposób poprzez przetarcie ich palcem.

Obrotowa
wylewka
W bateriach posiadających tę funkcję możemy dowolnie
ustawiać wylewkę, dzięki możliwości jej obrotu o 360 stopni.
Zapewnia to niezwykły komfort w precyzyjnym ustawianiu
strumienia wody podczas codziennego użytkowania.
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ARMATURA ŁAZIENKOWA

Korek
Click-clack

Hot Stop
38°C

Click-clack to typ korka umywalkowego, który zamykany
i otwierany jest bezpośrednio przez naciśnięcie. To praktyczne
rozwiązanie docenią szczególnie rodzice małych dzieci
podczas nauki samodzielności i kształtowania dobrych,
proekologicznych nawyków.

Blokada ustawienia temperatury na poziomie 38
stopni zapewnia bezpieczeństwo i chroni przed
niekontrolowanym ustawieniem gorącej wody w natrysku
termostatycznym. Zwolnienie blokady Hot Stop umożliwia
zwiększenie temperatury wody. Funkcję docenią
szczególnie rodzice małych dzieci, gdyż pozwala ona
na bezpieczne korzystanie z prysznica oraz uniknięcie
poparzenia skóry.

Perlator
Ferro Air Mix

Safe
touch system

Armatura z linii Verdeline wyposażona została w perlatory
z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego.
Montowane na końcu wylewki napowietrzają strumień wody,
ograniczając jej zużycie nawet o 50%.

Niezwykle istotna funkcja w bateriach termostatycznych.
Specjalna budowa korpusu przeciwdziała nagrzewaniu
się baterii w czasie jej używania. Chroni to użytkownika
przed poparzeniem. Funkcja ma duże znaczenie dla
bezpieczeństwa, zwłaszcza małych dzieci.

Ferro
Click

Dwa
źródła

Produkty z głowicą Ferro Click pozwalają na dwustopniową
regulację wypływu wody, umożliwiając tym samym w łatwy
sposób ustawienie połowy natężenia strumienia wody.

Funkcja informuje nas o możliwości podłączenia dwóch
typów natrysków, bądz zestawu natrysk-wylewka wannowa.
Szczególnie rekomendowana, gdy oprócz deszczowni
użytkownik potrzebuje również natrysku punktowego w swojej
strefie prysznica.
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Rodzaje
strumienia

AIR-IN
System

Wiele produktów z grupy natrysków wyposażonych jest
w kilka rodzajów strumienia. O liczbie funkcji strumienia
informuje cyfra w ikonie, poszczególnie rodzaje i ich
zastosowanie opisaliśmy poniżej.

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

Strumień
deszcz
Jednolity łagodny strumień
największą powierzchnią
rączki, wszystkimi dyszami,
napowietrzony.

Strumień
masujący
Najsilniejszy i mocno
napowietrzony strumień
tylko kilkoma centralnymi
dyszami, pobudzający
niewielką powierzchnię ciała,
na którą jest skierowany.

Strumień
lekki

Regulacja
w pionie i poziomie
Funkcja regulacji mocowań natrysków w pionie pozwala na
optymalny montaż w oczekiwanym miejscu np. pomiędzy
płytkami, bądź we wcześniej istniejących otworach. Regulacja
w poziomie z kolei pozwala na zwiększenie dystansu drążka od
ściany.

Kolisty skupiony strumień,
lekko pobudzający.

Strumień
mgła
Mocno rozproszony strumień
łagodny, wybierany dla
relaksu i wyciszenia.

Strumień
mieszany

Anti
Twist
Węże z końcówką Anti Twist nie ulegają skręceniu. Obrotowa
końcówka podnosi komfort używania natrysku i żywotność
węża, dzięki zniwelowaniu uciążliwego dla użytkownika
skręcania.

Pełny strumień dodatkowo
centralnie wzbogacony
o masaż, wybierany często
dla podwójnej korzyści
dla mięśni masażu silnego
i łagodnego.
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ARMATURA ŁAZIENKOWA

Zestawienie
funkcji

Armatura łazienkowa Ferro oprócz niezbędnych funkcji
ułatwiających codzienne użytkowanie, gwarantujących
komfort i bezpieczeństwo, wyposażona została także
w innowacyjne rozwiązania, zapewniające użytkownikom
możliwość oszczędzania wody oraz zmniejszenia domowych
wydatków.

ARMATURA
ŁAZIENKOWA
Numer
strony

Nazwa
serii

12

Adore

24

Stratos

34

Zicco

42

Padwa

46

Veneto Verdeline

50

Espacio

54

Alba Verdeline

58

Tiga Verdeline

62

Algeo Square

70

Dijon

74

Fiesta

80

Algeo

88

Retro New

Zestawienie
kolorystyczne

Na atrakcyjny wygląd baterii i natrysków mają wpływ
interesujące wzorniczo kształty oraz estetycznie prezentujące
się powierzchnie. Elegancki chrom, modna czerń, bądź
połączenie obu barw podkreślą niepowtarzalny charakter
łazienki.

ARMATURA
ŁAZIENKOWA
Eco

Ferro AirMix

Obrotowa
wylewka

Easy
Clean

Hot Stop
38°C

Wyciągana
rączka
natrysku

Click-clack

Numer
strony

Nazwa
serii

12

Adore

24

Stratos

34

Zicco

42

Padwa

46

Veneto Verdeline

50

Espacio

54

Alba Verdeline

58

Tiga Verdeline

62

Algeo Square

70

Dijon

74

Fiesta

80

Algeo

88

Retro New

chrom

czarnychrom

czarny

białychrom

Chrom
Lśniąca chromowana
powłoka to uniwersalny
wybór, pasuje idealnie do
każdej kolorystyki i stylu
aranżacji.

Czarny
Modna czerń wprowadza
nastrojowy akcent do
łazienkowego wnętrza,
sprawia, że staje się ono
wyjątkowym miejscem
pielęgnacji i relaksu.

Czarny-chrom
Przełamana chromem czerń
wspaniale prezentuje się
w eleganckich salonach
kąpielowych.

Biały-chrom
To piękne połączenie
jasnych barw rozjaśnia
wnętrze, co ma duże
znaczenie zwłaszcza
w małych łazienkach.

Powierzchnie zastosowane w armaturze Ferro spełniają
nie tylko funkcje dekoracyjne, ale także doskonale
zabezpieczają baterie i natryski przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych.
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ADORE WHITE/CHROME

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BDR3PA Bateria umywalkowa podtynkowa
BDR11A Bateria wannowa wielootworowa
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ADORE WHITE/CHROME

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ADORE WHITE/CHROME

Delikatna i piękna

Idealne wnętrze to takie, w którym czuję się
komfortowo. Lubię odcienie natury, drewna
i kamienia. Urządzając naszą łazienkę, chciałam
zachować te zasady. Naturalne dodatki i jasna

BDR3PA Bateria umywalkowa podtynkowa

kolorystyka to ponadczasowy styl. Dużo bieli
i światła dodaje wnętrzu świeżości i dodatkowo
sprawia, że całość nabrała charakteru salonu
kąpielowego.

Bateria umywalkowa
idealnie dopasowana
Nowoczesne rozwiązania podtynkowe w przypadku armatury łazienkowej
to coś, co mnie urzekło. Prosta, minimalistyczna bryła baterii i białe
elementy sprawiły, że wybór był bardzo prosty. Adore White Chrome
to linia, której szukałam.

BDR3PA Bateria umywalkowa podtynkowa

UMYWALKA
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BIDET

Bateria umywalkowa
stojąca
metalowy korek spustowy
Click-clack G5/4
biały-chrom

Bateria umywalkowa
stojąca nablatowa
biały-chrom

Bateria umywalkowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
wylewka 190 mm
biały-chrom

Bateria bidetowa
stojąca
automatyczny metalowy
korek spustowy G5/4
biały-chrom

BDR2

BDR2L

BDR3PA

BDR6
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ADORE WHITE/CHROME

BDR7P
NPT01
S340
PKN04
W47

Bateria natryskowa podtynkowa
Rotondo 8 - zestaw natryskowy
Cortina rączka natrysku
Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego
Wąż natryskowy L - 150 cm

Poranna kąpiel
daje mi siłę na cały dzień
W moim domu są miłośnicy porannych kąpieli pod prysznicem i porannej
łagodnej pobudki w wannie. Ja zdecydowanie należę do tej drugiej grupy.
To czas, kiedy przy szumie płynącej wody układam plan dnia, szukam
rozwiązań dla nowych wyzwań, zbieram energię do działania. Wybrałam
baterię wannową wielootworową Adore White/Chrome i zamontowałam
na półce przy wannie. Oprócz tego, że fantastycznie się prezentuje, wąż
natryskowy jest ukryty.

NATRYSK

WANNA

Bateria natryskowa ścienna
biały-chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
przełącznik 2-funkcyjny
biały-chrom

Bateria wannowa
ścienna
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
biały-chrom

Bateria wannowa
wielootworowa
ceramiczny przełącznik
wanna/natrysk
wyciągana rączka natrysku
biały-chrom

BDR7

BDR7P

BDR1

BDR11A

BDR11A Bateria wannowa wielootworowa
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ADORE BLACK/CHROME

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BDR3PABLC Bateria umywalkowa podtynkowa
BDR11ABLC Bateria wannowa wielootworowa

18

19

ADORE BLACK/CHROME

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ADORE BLACK/CHROME

Odważne połączenie

Kontrastujące z bielą dodatki łazienkowe
i popularny czarny trend w armaturze
to dwa aspekty, z których wynika sukces
linii Adore Black/Chrome. Nowoczesna, czarna
bryła baterii ozdobiona lustrzanymi

BDR3PABLC Bateria umywalkowa
BDR2BLC Bateria
umywalkowa stojąca
podtynkowa

elementami z chromu sprawia, iż bateria
wygląda atrakcyjnie i niebanalnie na białej
ceramice. Uzupełnienie wnętrza o czarne
akcesoria tworzy spójną całość
w klimacie Black&White.

Wygodna i piękna
podtynkowa bateria umywalkowa
W nowoczesnych aranżacjach łazienkowych, modnym i praktycznym
wyborem są baterie umywalkowe podtynkowe. Oprócz doskonałego
wyglądu, zastosowanie baterii podtynkowej daje możliwość
zamontowania indywidualnie dobranych blatów i nietypowych umywalek.
Regulator strumienia typu coin slot zapewnia łatwość
demontażu części do czyszczenia bez użycia specjalnych
narzędzi. Możemy to zrobić za pomocą zwykłej monety.

BDR3PABLC Bateria umywalkowa podtynkowa

UMYWALKA
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BIDET

Bateria umywalkowa
stojąca
metalowy korek spustowy
Click-clack G5/4
czarny-chrom

Bateria umywalkowa
stojąca nablatowa
czarny-chrom

Bateria umywalkowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
wylewka 190 mm
czarny-chrom

Bateria bidetowa
stojąca
automatyczny metalowy
korek spustowy G5/4
czarny-chrom

BDR2BLC

BDR2LBLC

BDR3PABLC

BDR6BLC
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ADORE BLACK/CHROME

ARMATURA ŁAZIENKOWA

Ta chwila
jest tylko dla mnie
Stawiam przed sobą kolejne wyzwania, działam i realizuję cele.
Tak intensywny tryb życia wymaga czasu na efektywną regenerację.
Urządzając łazienkę postawiłem na czerń i grafit, spokój i harmonię.
Monochromatyczne wnętrze działa relaksująco, pozwala
mi na wyciszenie.

BDR11ABLC

Bateria wannowa wielootworowa

NATRYSK

22

Wyciągana rączka natrysku
Bateria wannowa wielootworowa Adore Black/Chrome to model
wyposażony w wyciąganą rączkę natrysku. Ukryty wąż sprawia,
iż bateria wygląda nowocześnie i stylowo.

WANNA

Bateria natryskowa
ścienna
czarny-chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
przełącznik 2-funkcyjny
czarny-chrom

Bateria wannowa
ścienna
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
czarny-chrom

Bateria wannowa
wielootworowa
ceramiczny przełącznik
wanna/natrysk
wyciągana rączka natrysku
czarny-chrom

BDR7BLC

BDR7PBLC

BDR1BLC

BDR11ABLC
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BSC2
AC34
AC05
S282
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Bateria umywalkowa stojąca
Dozownik na mydło
Wieszak pojedynczy
Syfon butelkowy
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STRATOS

Dodaje blasku

Szlachetność jasnych materiałów i delikatne
pastelowe akcenty w mojej łazience,
przełamałam blaskiem dodatków
srebno-złotych. Elementy te nadały wnętrzu

styl i niepowtarzalny charakter. Lubię kobiecy
design, inspirowany hollywodzkim stylem lat
50-tych. Kamienne mozaiki i lustra idealnie
wpisują się w charakter tego miejsca.

To nie tylko armatura,
to biżuteria dla mojej łazienki

Elementami dekoracyjnymi odgrywającymi duże
znaczenie w moim wnętrzu są baterie i akcesoria
łazienkowe. Linia Stratos to nie tylko ciekawe
wzornictwo, ale także wykończenie wysokiej
jakości chromem i dbałość o detale.

NATRYSK
BSC3PA

Bateria umywalkowa podtynkowa

UMYWALKA

Bateria natryskowa
ścienna
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
1-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

BSC7

BSC7PA

BIDET

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
metalowy korek spustowy
Click-clack G5/4
chrom

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
chrom

Bateria umywalkowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
wylewka 180 mm
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
automatyczny metalowy
korek spustowy G5/4
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

Bateria wannowa
ścienna
chrom

BSC2

BSC2L

BSC3PA

BSC6

BSC7P

BSC1
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STRATOS BLACK

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BSC2LBL Bateria umywalkowa nablatowa stojąca
BSC7BL Bateria natryskowa ścienna
NP24-BL Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
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STRATOS BLACK

ARMATURA ŁAZIENKOWA

STRATOS BLACK

Perfekcyjny w każdym calu
Dla osób poszukujących wyjątkowych baterii
umywalkowych, unikalnego wzornictwa
i pięknego matowego wykończenia odpowiedzią
jest Stratos Black. Świetnie komponujący się

BSC2LBL Bateria umywalkowa nablatowa stojąca

z ciemną ceramiką. Daje nam możliwość
użycia od wnętrz od art deco po ascetyczny
minimalizm, w każdym z tych stylów
wydobywając inne interesujące cechy.

W prostocie tkwi
najszczersze piękno

Czerń baterii Stratos Black idealnie pasuje
do łazienek, gdzie myślą przewodnią jest
minimalizm i nowoczesna prostota. Sztuką
jest urządzenie wnętrza tak, aby nie było zbyt
surowe i zimne. Matowe wykończenie baterii
Stratos Black łagodzi tę surowość.

BSC3PABL Bateria umywalkowa podtynkowa

UMYWALKA

30

BIDET

Bateria umywalkowa
stojąca
czarny

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
czarny

Bateria umywalkowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
wylewka 180 mm
czarny

Bateria bidetowa
stojąca
czarny

BSC2BL

BSC2LBL

BSC3PABL

BSC6BL

31

STRATOS BLACK

ARMATURA ŁAZIENKOWA

Dużo wymagam od
innych, ale od siebie
najwięcej

Jestem architektem, w swoich projektach jakość
i trwałość stawiam na równi ze wzornictwem.
Wybieram produkty, które spełniają te
oczekiwania. Urządzając własną łazienkę,
postawiłem na jakość w dobrym stylu wybierając
nową linię w ofercie Ferro - Stratos Black.

NATRYSK

Bateria natryskowa
ścienna
czarny

Bateria natryskowa
podtynkowa
1-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
czarny

BSC7BL

BSC7PABL

WANNA

Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
czarny

Bateria wannowa
ścienna
czarny

BSC7PBL

BSC1BL

BSC7BL Bateria natryskowa ścienna
NP24-BL Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
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ZICCO

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BZI11 Bateria wannowa ścienna z zestawem natryskowym
BZI2 Bateria umywalkowa stojąca

34

35

ZICCO

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ZICCO

Poza standardem
W projekcie łazienki chcemy pozwolić sobie na więcej.
Możemy swobodnie łączyć kontrasty, tworząc tym
samym własny niepowtarzalny styl. Baterie Zicco
o kubistycznej i nowoczesnej formie idealnie sprawdzą

się w łazience, w której bazujemy na prostych formach,
fakturach i wzorach. Aby całość nie była zbyt krzykliwa
warto zadbać o spokojną kolorystykę wykończeń.

Niebanalny akcent
w Twojej łazience
Na tle drewnianej nowoczesnej boazerii bateria
wannowa Zicco stanowi atrakcyjny detal.
Prosta forma rozet oraz rączki natrysku
podkreśla nowoczesny styl armatury.

BZI2 Bateria umywalkowa stojąca

BZI11 Bateria wannowa ścienna
ścienna
z zestawem natryskowym

UMYWALKA

BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
Click-clack G5/4
chrom

Bateria umywalkowa
ścienna
ceramiczny przełącznik
umywalka/natrysk
wylewka 220 mm
chrom

Bateria umywalkowo/
wannowa ścienna
ceramiczny przełącznik
umywalka/natrysk
wylewka 350 mm
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
automatyczny korek
spustowy G5/4
chrom

Bateria natryskowa
ścienna
z natryskiem punktowym
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

Bateria wannowa
ścienna
z natryskiem punktowym
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
chrom

BZI2

BZI3A

BZI55A

BZI6

BZI77

BZI7PA

BZI11
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ZICCO BLACK

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BZI2BL
BZI7BL
NP24BL
BZI1BL
W33
S190VL-B
U2170-B
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Bateria umywalkowa stojąca
Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy z deszcownią
Bateria wannowa ścienna
Wąż natryskowy
Rączka natrysku
Uchwyt punktowy
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ZICCO BLACK

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ZICCO BLACK

Nietuzinkowa forma

Biel przełamana szarością to idealny wybór dla
osób, które lubią spokój i harmonię we wnętrzu.
Prostota form i naturalny kamień to baza do
zastosowania czarnej armatury.

Te mocne akcenty baterii Zicco Black nadają
nadają charakter całemu wnętrzu, tworząc
prostą, a zarazem oryginalną łazienkę.

Minimalizm w formie i komfort
korzystania z prysznica to
rozwiązania podtynkowe

Zicco Black pozwala na wyposażenie strefy
kąpielowej w uniwersalne baterie ścienne lub
w rozwiązania podtynkowe. To indywidualne
preferencje i potrzeby użytkownika powinny
decydować o wyborze typu baterii.

NATRYSK
BZI2BL
BZI1BL
W33
S190VL-B
U2170-B

Bateria umywalkowa stojąca
Bateria wannowa ścienna
Wąż natryskowy
Rączka natrysku
Uchwyt punktowy

BZI7BL
NP24BL

Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy z deszcownią

Bateria natryskowa
ścienna
czarny

BZI7BL

UMYWALKA

BIDET

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
czarny

Bateria bidetowa
stojąca
czarny

BZI2BL

BZI6BL

Bateria wannowa
ścienna
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
czarny
BZI1BL
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PADWA

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BTP2 Bateria umywalkowa stojąca
BTP1 Bateria wannowa ścienna
NP21 Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
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PADWA

ARMATURA ŁAZIENKOWA

PADWA

Wakacyjny klimat
na codzień

We własnym stylu
Linia Padwa swoją popularność zyskała dzięki
bardzo oryginalnemu uchwytowi. Jego kształt
przywodzi na myśl falę. Oprócz pięknej linii
jest bardzo ergonomiczna w użytkowaniu.
Doskonale wpisuje się w wakacyjny klimat

w jakim urządzono to wnętrze. Gustownie
dobrane dodatki, funkcjonalna i trwała armatura
łazienkowa gwarantują, że łazienka stanie się
obiektem westchnień nie tylko miłośników
żeglarstwa.

Żagle to moje życie. Chwile spędzone na wodzie
dają mi energię i dużo radości. Swoją łazienkę
urządziłem w stylu marynistycznym, dzięki temu
nadmorski klimat towarzyszy mi przez cały
rok. Połączenie bieli z granatem oraz idealnie
dobrana armatura przywołuje wspomnienia
i pozwala na snucie planów na kolejne wyprawy
podczas wieczornych kąpieli.

NATRYSK
BTP2 Bateria umywalkowa stojąca

Bateria natryskowa
ścienna
chrom

BTP7

UMYWALKA

BIDET

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
automatyczny korek
spustowy metalowy G5/4
chrom

Bateria umywalkowa
stojąca
obrotowa wylewka
wylewka 160 mm
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
chrom

Bateria wannowa
ścienna
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
chrom

Bateria wannowa
wielootworowa
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
wyciągana rączka natrysku
chrom

BTP2

BTP3

BTP6

BTP1

BTP11A

BTP1 Bateria wannowa ścienna
NP21 Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
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VENETO VERDELINE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BVN1VL
U500
6129.0
BVN7VL
N140B
6101.0
BVN2VL
S282
6868.0
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Bateria wannowa ścienna
Zestaw natryskowy punktowy
Wieszak na ręcznik podwójny
Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy przesuwny
Wieszak na ręcznik okrągły
Bateria umywalkowa stojąca
Syfon butelkowy
Lusterko kosmetyczne na ramieniu
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VENETO VERDELINE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

VENETO VERDELINE

W stronę natury

Styl boho w łazience pełny naturalnych
dodatków i swobody w aranżacji przestrzeni
to propozycja dla wszystkich, którym styl
życia i idee przenikają również do
wyposażenia mieszkań. Oszczędność wody
i wartość wynikająca ze świadomego

gospodarowania zasobami natury to dodatkowy
atut, który daje nam wybór baterii Veneto
Verdeline. Produkty z linii Veneto Verdeline
wyposażone są w system pozwalający na
mniejsze zużycie wody bez utraty komfortu
korzystania z pełnego strumienia.

6101.0
Wieszak na ręcznik okrągły
BVN2VL Bateria umywalkowa stojąca
6868.0 Lusterko kosmetyczne na ramieniu

UMYWALKA

Ekologiczne
rozwiązania
Oszczędzanie wody to kierunek rozwoju
produktów aktualny w Ferro od kilkunastu lat.
Jako pierwszy polski producent Ferro brało
udział w certyfikacji produktów właśnie pod
tym kątem. Aspekty ekologiczne są niezwykle
ważne i nieustannie trwają prace nad nowymi
wdrożeniami.

BVN7VL
N140B
6101.0

Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy przesuwny
Wieszak na ręcznik okrągły

BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
regulator ceramiczny
FerroClick
Ferro Easy Clean System
chrom

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

Bateria bidetowa
stojąca
regulator ceramiczny
FerroClick
Ferro Easy Clean System
chrom

Bateria natryskowa
ścienna
regulator ceramiczny
FerroClick
chrom

Bateria wannowa
ścienna
regulator ceramiczny
FerroClick
chrom

BVN2VL

BVN2LVL

BVN6VL

BVN7VL

BVN1VL
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ECO+
Tym znakiem oznaczone są produkty posiadające rozwiązania
ekologiczne. Ich zastosowanie pozwoli na zmniejszenie zużycia
wody w porównaniu do standardowych produktów.

BVN1VL Bateria wannowa ścienna
U500
Zestaw natryskowy punktowy
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ESPACIO

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BAG7P-SET1-S
AC01 		
AC16		
BES2L		
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Zestaw natryskowy podtynkowy
Mydelniczka metalowa
Wieszak na ręcznik podwójny
Bateria umywalkowa stojąca nablatowa
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ESPACIO

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ESPACIO

Moje własne
domowe SPA

Pozwól sobie na chwile relaksu
Urządzając łazienkę kierowałam się potrzebą
stworzenia komfortowej przestrzeni,
w której będzie panowała atmosfera harmonii
i wyciszenia. Zdecydowałam sie na ciepłe
naturalne barwy, a jedynym dominującym
motywem jest bogata tekstura motywów
ściennych łącząca całą strefę wypoczynku

i relaksu. Dobór baterii nie stanowił problemu.
Smukłe linie w bateriach Espacio i dobrze
przemyślany kształt uchwytu, pozwolił
na stworzenie niezwykle stylowej aranżacji.
Bogata oferta Ferro pozwoliła mi na dobór
dodatków oraz natrysku i deszczowni
tworząc idealny zestaw.

Neutralne beżowe elementy i jasne drewno tworzą przestrzeń, w której
po ciężkim dniu mogę się wyciszyć i zrelaksować. Domowe spa i zabiegi
pielęgnacyjne, które tak uwielbiam, pozwalają mi odzyskać wewnętrzny
spokój.

AC16 Wieszak na ręcznik podwójny
BES2L Bateria umywalkowa stojąca nablatowa

UMYWALKA

BES2L Bateria umywalkowa
stojąca nablatowa
AC16 Wieszak na ręcznik
podwójny

BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
Click-clack G5/4
chrom

Bateria umywalkowa stojąca
nablatowa
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
automatyczny korek
spustowy G5/4
chrom

Bateria natryskowa
ścienna
chrom

Bateria wannowa
ścienna
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
chrom

BES2

BES2L

BES6

BES7

BES1
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Montaż praktycznych akcesoriów ułatwia codzienne
czynności higieniczne. Jeśli dodatkowo są piękne i starannie
wykończone to gwarantuję, że stworzymy wymarzone
wnętrze.
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ALBA VERDELINE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BLB1VL
U170B
BLB2VL
AD11
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Bateria wannowa ścienna
Zestaw natryskowy punktowy
Bateria umywalkowa stojąca
Wieszak na ręcznik
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ALBA VERDELINE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ALBA VERDELINE

Oszczędzaj wodę,
świat jest w twoich rękach

Chcę tworzyć lepszy świat
Jako dziennikarka opracowując materiały ze
świata wiem, że kwestie ekologii nie zawsze są
wystarczająco mocno komunikowane. Każdy
z nas ma wpływ na środowisko i kwestie związane
z ekologią są dla mnie ważne przy wyborze
produktów. Gdy urządzałam dom, zdecydowałam
się na baterie Alba Verdeline, które spełniają

wszystkie moje oczekiwania względem ekologii.
Wielowymiarowość bieli zastosowanej w mojej
łazience, dodatkowo przełamanej akcentami
pastelowymi, stanowi doskonałe tło dla
błyszczących, chromowanych baterii. Postawiłam
na armaturę i akcesoria łazienkowe bardzo proste
i klasyczne w wykończeniu i formie.

BLB2VL Bateria umywalkowa stojąca

ECO+
Tym znakiem oznaczone są produkty posiadające rozwiązania
ekologiczne. Ich zastosowanie pozwoli na zmniejszenie zużycia
wody w porównaniu do standardowych produktów.

BLB1VL Bateria wannowa
ścienna
U170B
Zestaw natryskowy
punktowy

UMYWALKA

BIDET

NATRYSK

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
natrysku
chrom

BLB2VL

BLB6VL

BLB7VL

BLB7PVL

BLB1VL
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Dobór armatury, systemów sterowania ogrzewaniem, a także sprzętu
AGD o wysokich parametrach energooszczędności to podstawa przy
urządzaniu własnego mieszkania czy domu. Oprócz oszczędności
daje nam to poczucie wpływu na środowisko naturalne.

WANNA

Aby skomponować zestaw odpowiadający naszym
indywidualnym potrzebom część baterii wannowych
oferowana jest bez zestawów natryskowych. Pozwala nam
to na wybór między zestawem punktowym, przesuwnym,
a kolumną natryskową.
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TIGA VERDELINE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BTG1VL Bateria wannowa ścienna
U300
Zestaw natryskowy punktowy
BTG2VL Bateria umywalkowa stojąca
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TIGA VERDELINE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

TIGA VERDELINE

Podróże nauczyły nas
szacunku do wody

Przejmij kontrolę

Brawurowe połączenie stylu retro kamienicy
z nowoczesnym wyposażeniem okazuje się
strzałem w dziesiątkę. Wielki salon kąpielowy
z minionej epoki i bardzo nowoczesna
armatura łazienkowa Tiga Verdeline
to duet zaskakujący i niecodzienny,

ale doskonale spełniający swoją funkcję.
Uniwersalność stylu baterii Tiga Verdeline
pozwala na kompozycję w wielu stylach
i zróżnicowanej kolorystyce. Ważne jest, że dają
one możliwość oszczędzania wody, zmniejszając
jej zużycie bez zmian nawyków.

Zdajemy sobie sprawę, że czasami jeden litr wody to bardzo dużo.
Obraz, gdy odwiedzane przez nas zakątki dotknięte były przez suszę,
pozostanie mi w pamięci na zawsze. We własnym gospodarstwie
domowym dbamy, aby korzystać z niej z umiarem.

NATRYSK
BTG2VL Bateria umywalkowa stojąca

BTG1VL Bateria wannowa ścienna
U300
Zestaw natryskowy punktowy

UMYWALKA

Bateria natryskowa
ścienna
ogranicznik przepływu
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

BTG7VL

BTG7PVL

BIDET

WANNA

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 umywalkowa
ścienna z przełącznikiem
natrysku
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 220 mm
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
perlator FerroAirMix
Ferro Easy Clean System
chrom

Bateria wannowa
ścienna
ogranicznik przepływu
dla wyjścia natrysku
chrom

BTG2VL

BTG2AVL

BTG3A

BTG6VL

BTG1VL
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ALGEO SQUARE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BAQ3PA18
AC07
AC34
AC03
S282
BAQ11P
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Bateria umywalkowa podtynkowa
Wieszak na ręcznik pojedynczy
Dozownik na mydło
Szklanka pojedyncza
Syfon butelkowy
Bateria wannowa podtynkowa ścienna
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ALGEO SQUARE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ALGEO SQUARE

Swoboda wyboru

Praca fotografa sprawiła, że urządzając
mieszkanie dla rodziny, postawiłem na
przestronność pomieszczeń i zadbałem
o wszystkie detale w wyposażeniu.
Nowoczesne rozwiązania podtynkowe
zastosowane w bateriach i ich ciekawa

BAQ3PA18
AC34
AC03
S282

Bateria umywalkowa podtynkowa
Dozownik na mydło
Szklanka pojedyncza
Syfon butelkowy

forma oraz gustownie dobrany kształt uchwytu
i piękna prostokątna rozeta, zadecydowały
o wyborze Algeo Square do mojej łazienki.
Niepowtarzalna forma baterii wannowonatryskowej i umywalkowej to najbardziej
przykuwające uwagę elementy.

Odnajdzie się
w każdym wnętrzu
Nowoczesna armatura świetnie komponuje się nawet z loftowym
wyposażeniem łazienek. Dyskretny podtynkowy montaż, prosty
uchwyt i wylewka współgrają z surowością cegły i betonu.

BAQ3PA18
AC07
AC34
AC03

Bateria umywalkowa podtynkowa
Wieszak na ręcznik pojedynczy
Dozownik na mydło
Szklanka pojedyncza

UMYWALKA
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BIDET

Bateria umywalkowa
stojąca
Click-clack G5/4
chrom

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
chrom

Bateria umywalkowa
ścienna
z przełącznikiem natrysku
wylewka 220 mm
chrom

Bateria umywalkowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
wylewka 180 mm
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
automatyczny korek
spustowy G5/4
chrom

BAQ2

BAQ2L

BAQ3A

BAQ3PA18

BAQ6

wylewka 350 mm

wylewka 220 mm

BAQ5A

BAQ3PA22
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ALGEO SQUARE

Wygodne
i przemyślane rozwiązania
Wspólny panel wannowo-natryskowy to komfortowe rozwiązanie do
łazienek. Wygodny uchwyt natrysku zintegrowany z baterią
tworzy minimalistyczne, nowoczesne i funkcjonalne urządzenie.
Wyciągana rączka natrysku
baterii wielootworowej
stanowi estetyczne
i praktyczne rozwiązanie,
dzięki któremu łatwo
utrzymać baterię i wąż
natryskowy w czystości.
Praktyczny uchwyt zapewnia
stabilność i pozwala na łatwe
wpinanie rączki natrysku.
NATRYSK

Bateria natryskowa
ścienna
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

BAQ7

BAQ7P

WANNA

Bateria wannowa
ścienna
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
chrom

Bateria wannowa
wielootworowa stojąca
wyciągana rączka natrysku
chrom

Bateria wannowa
podtynkowa ścienna
wylewka 190 mm
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

BAQ1

BAQ11A

BAQ11P

BAQ11P
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Bateria wannowa podtynkowa ścienna
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ALGEO SQUARE BLACK/CHROME

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ALGEO SQUARE BLACK/CHROME

Kompaktowa i nowoczesna
W pomieszczeniach gdzie postawiliśmy na jasne
i spokojne wykończenie ścian, zwraca uwagę
bardzo przemyślana gra świateł sztucznego
i naturalnego oraz dominująca ciekawa forma
armatury w wykończeniu czarny-chrom.

BAQ2BLC
BAG2BL
BAQ7BLC
NP22-BL
AC04

Kształt i wykończenie uchwytu oraz wylewki to
niezwykle atrakcyjny element czarnej baterii.
Mimo spokojnych i klasycznych materiałów
całość nabiera charakteru i staje się intrygująca
i niepowtarzalna.

Baw się
detalami
Połączenie chromu i czerni daje nam podwójne możliwości w doborze
armatury do wnętrz. Możemy je śmiało łączyć i z chromowanymi
akcesoriami i czarnymi natryskami. To od nas zależy ostateczna
kompozycja. Do baterii Algeo Square Black/Chrome dobrałam czarny
zestaw natryskowy, który łączy w sobie deszczownię i natrysk przesuwny.
Uwielbiam rozwiązania nowoczesne i wielofunkcyjne.

BAQ2BLC Bateria umywalkowa
stojąca
BAQ7BLC Bateria natryskowa
ścienna
NP22-BL Zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

Bateria
umywalkowa
stojącastojąca
Bateria
umywalkowa
Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
Szklanka podwójna

UMYWALKA
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BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
czarny/chrom

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
czarny/chrom

Bateria bidetowa
stojąca
czarny/chrom

Bateria natryskowa ścienna
czarny/chrom

Bateria wannowa
ścienna
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
czarny/chrom

BAQ2BLC

BAQ2LBLC

BAQ6BLC

BAQ7BLC

BAQ1BLC
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DIJON

ARMATURA ŁAZIENKOWA

AD15
BDJ2
BDJ7
N360VL
AD04
AD02
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Uchwyt na papier toaletowy
Bateria umywalkowa stojąca
Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy przesuwny
Szklanka podwójna
Mydelniczka szklana
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DIJON

ARMATURA ŁAZIENKOWA

DIJON

BDJ7
Bateria natryskowa ścienna
N360VL Zestaw natryskowy przesuwny
AD02
Mydelniczka szklana

Piękno tkwi w detalach
Mnogość dodatków oraz liczne elementy
wyposażenia zostały lekko zneutralizowane
przez klasyczną formę baterii Dijon.
Niewielkie elementy i chromowane dodatki
nie przyćmiły zamysłu architekta, który

BDJ2
AD04
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postawił na miedziane elementy w tej
łazience. Całość tworzy harmonijną przestrzeń.
Ponadczasowy styl baterii i akcesoriów
pozwoli na zmianę przestrzeni tylko za
pomocą wymiany elementów dekoracyjnych.

UMYWALKA

BIDET

Bateria umywalkowa
stojąca
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
chrom

BDJ2

BDJ6

NATRYSK

WANNA

Bateria natryskowa
ścienna
chrom

Bateria wannowa
ścienna
chrom

BDJ7

BDJ1

Bateria umywalkowa
stojąca
Szklanka podwójna
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FIESTA

ARMATURA ŁAZIENKOWA

AC07
BFI2A
AC04
S282
BFI7P
NPT01
N320
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Wieszak na ręcznik pojedynczy
Bateria umywalkowa stojąca
Szklanka podwójna
Syfon butelkowy
Bateria natryskowa podtynkowa
Zestaw natryskowy
Zestaw natryskowy przesuwny

75

FIESTA

ARMATURA ŁAZIENKOWA

FIESTA

BFI7P Bateria natryskowa podtynkowa
NPT01 Zestaw natryskowy
N320 Zestaw natryskowy przesuwny

Ponadczasowa i elegancka
Najbardziej interesującym elementem baterii
Fiesta jest jej uchwyt. Ciekawa, modernistyczna
forma idealnie skomponowana z walcowatym
kształtem korpusu tworzy w całości stylową
baterię. Trendy we wnętrzach wyznaczają
nam dobór materiałów wykończeniowych

nie tylko z gamy płytek i kamieni, ale też
z szerokiego wachlarza nowoczesnych tapet
przeznaczonych do łazienek. Pozornie
ciemne wnętrze równoważy się z jasną
ceramiką i piękną armaturą, tworząc
bardzo wysmakowaną całość.

Więcej możliwości
pod prysznicem
Bateria natryskowa podtynkowa
dwufunkcyjna pozwala na montaż
i korzystanie z natrysku lub deszczowni
w zależności od naszych upodobań.

NATRYSK
BFI2A
AC04

Bateria umywalkowa stojąca
Szklanka podwójna

UMYWALKA

Bateria natryskowa
ścienna
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

BFI7

BFI7P

BIDET

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
Click-clack G5/4
chrom

Bateria umywalkowa
stojąca z obrotową wylewką
obrotowa wylewka
chrom

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
obrotowa wylewka
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
automatyczny korek
spustowy G5/4
chrom

Bateria wannowa
ścienna
automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
chrom

BFI2

BFI2A

BFI2L

BFI6

BFI1
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FIESTA

BFI11F Bateria wannowa wolnostojąca

ARMATURA ŁAZIENKOWA

Apartamentowy
luksus
Chciałam stworzyć wyjątkową i stylową
przestrzeń salonu kąpielowego. Wymarzyłam
sobie wannę na środku łazienki. Do całości
dobrałam baterię wannową, wolnostojącą
Fiesta - prostą, a zarazem bardzo elegancką.
Kolumna zakończona płaską wylewką pasuje
do klasycznych i nowoczesnych wanien.

WANNA

Bateria wannowa
wolnostojąca
podpodłogowy komplet
przyłączeniowy 1/2”
w zestawie
chrom
BFI11F
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ALGEO

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BAG1
S40
AC25
AC01
BAG2A
S286
6172.0
6109.0
BAG7
NP24
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Bateria wannowa ścienna
Rączka natrysku
Uchwyt do wanny
Mydelniczka metalowa
Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką
Syfon owalny
Pojemnik kosmetyczny
Wieszak pojedynczy
Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
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ALGEO

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ALGEO

Twój pomysł
to dla nas wyzwanie

Sielskie klimaty
W pozornie niewielkiej przestrzeni poddasza
udało się wygospodarować sporą przestrzeń na
funkcjonalną łazienkę. Pod skosem umieściliśmy
wannę, a dodatkowy kącik to strefa prysznica.
Do klasycznego stylu drewnianych dodatków

BAG7 Bateria natryskowa ścienna
NP24 Zestaw natryskowy przesuwny
z deszczownią

Wystarczy niewielki kąt, aby urządzić świetną
strefę prysznica. Bateria, odpływ i najważniejszy
element idealnie dobrany zestaw prysznicowy
z deszczownią i rączką na drążku przesuwnym
stworzą dla nas perfekcyjną całość.
Wyposażony w półkę na kosmetyki i możliwość
regulacji ustawienia rączki zestaw natryskowy
to trwałe i funkcjonalne rozwiązanie do łazienek.

idealnie pasują baterie z linii Algeo. Obrotowa
wylewka baterii umywalkowej o półokrągłym
kształcie jest niezwykle funkcjonalna.
Do natrysku i wanny zamontowane zostały
baterie z tej samej linii tworząc stylową całość.

BIDET

NATRYSK

Bateria bidetowa
stojąca
chrom

Bateria natryskowa
ścienna
chrom

BAG6

BAG7

BAG2A Bateria umywalkowa stojąca
z obrotową wylewką
6172.0 Pojemnik kosmetyczny

UMYWALKA

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
automatyczny korek
spustowy G5/4
chrom

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
chrom

Bateria umywalkowa
stojąca z obrotową wylewką
obrotowa wylewka
chrom

Bateria umywalkowa
stojąca z obrotową wylewką
obrotowa wylewka
chrom

Bateria umywalkowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
wylewka 180 mm
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych
i natynkowych
chrom

Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw elementów
wewnętrznych
i natynkowych
chrom

Bateria wannowa
ścienna
chrom

Bateria wannowa stojąca
czterootworowa
chrom

Bateria wannowa
podtynkowa ścienna
zestaw elementów
wewnętrznych
i natynkowych
chrom

BAG2

BAG2L

BAG2A

BAG2AA

BAG3PA18

BAG7PA

BAG7P

BAG1

BAG11A

BAG11P

wylewka 220 mm
BAG3PA22
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ALGEO BLACK

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BAG7BL Bateria natryskowa ścienna
NP21-BL Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
BAG2BL Bateria umywalkowa stojąca
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ALGEO BLACK

ARMATURA ŁAZIENKOWA

ALGEO BLACK

Uniwersalna stylistyka
dla każdego wnętrza

W zgodzie z trendami

Heksagonalny motyw półek i biała płytka
ułożona z przesunięciem tworząc efekt cegły to
ciekawa baza dla dodatków, do których możemy
zaliczyć czarną armaturę Algeo wraz z dobranym

do niej zestawem natryskowym. Baterie Algeo
doskonale uzupeniły aranżację w całości
tworząc odważne wnętrze.

Dobrej jakości baterie łazienkowe w modnym, czarnym wykończeniu
stanowią doskonały początek do skompletowania wyposażenia
łazienkowego. Wzory i faktury ścian możemy dobierać w zależności
od gustu i potrzeb.

Doskonałym uzupełnieniem czarnych baterii są czarne
kolumny natryskowe Ferro.

BAG7BL Bateria natryskowa ścienna

BAG2BL Bateria umywalkowa stojąca

UMYWALKA

BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria umywalkowa
stojąca
czarny

Bateria umywalkowa
nablatowa stojąca
czarny

Bateria umywalkowa
stojąca z obrotową wylewką
czarny

Bateria bidetowa
stojąca
czarny

Bateria natryskowa ścienna
czarny

Bateria wannowa
ścienna
czarny

BAG2BL

BAG2LBL

BAG2ABL

BAG6BL

BAG7BL

BAG1BL

BAG7BL Bateria natryskowa ścienna
NP21-BL Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
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RETRO NEW

ARMATURA ŁAZIENKOWA

6156.0
XD2
6157.0
XD7
N160
6158.0
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Wieszak podwójny
Bateria umywalkowa stojąca
Szklanka podwójna
Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy przesuwny
Półka narożna szklana z relingiem
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RETRO NEW

ARMATURA ŁAZIENKOWA

RETRO NEW

Świat
u Twoich stóp

Szlachetny rodowód
W moim mieszkaniu widać sentyment
do lat dwudziestych ubiegłego wieku.
Uwielbiam sztukę z tamtych lat. Linia
baterii Retro New definiuje mój styl.
Piękna, stylizowana armatura jest

nieodzownym dodatkiem w mojej łazience.
Najpiękniejszym elementem baterii Retro
New są pokrętła kształtem przypominające
wiatraki, precyzyjnie wykończone oznaczeniami
temperatury.

Styl i szyk to cechy, które cenię u gwiazd starego kina. Styl retro jest
niezmiennie modny i atrakcyjny, inspiruje nas do tworzenia klimatycznych
wnętrz. Do całości wyposażenia dobrałam natrysk przesuwny Retro
o charakterystycznej stylizowanej rączce. Klimat tego wnętrza sprawia,
że czuję się jakbym przeniosła się do tych cudownych lat.

6156.0 Wieszak podwójny
XD2
Bateria umywalkowa stojąca
6157.0 Szklanka podwójna

UMYWALKA

XD7
Bateria natryskowa ścienna
N160
Zestaw natryskowy przesuwny
6158.0 Półka narożna szklana z relingiem

BIDET

NATRYSK

WANNA

Bateria natryskowa
ścienna
chrom

Bateria wannowa
ścienna
chrom

XD7

XD11

Bateria umywalkowa
stojąca
automatyczny korek
spustowy G5/4
chrom

Bateria umywalkowa
ścienna
obrotowa wylewka 160 mm
chrom

Bateria bidetowa
stojąca
chrom

XD2

XD3

XD6
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AKCESORIA ŁAZIENKOWE

AD15
AD17
BVN2VL
BVN7VL
N360VL
AD04
AD02
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Uchwyt na papier toaletowy
Szczotka do WC
Bateria umywalkowa stojąca
Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy przesuwny
Szklanka podwójna
Mydelniczka szklana
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GRACE

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

GRACE

WIESZAKI NA RĘCZNIKI

Nowoczesny szyk
Kolekcję akcesoriów Grace cechuje nowoczesny,
prosty kształt rozet, oryginalne wykończenia
elementów oraz znakomita jakość materiału.

Idealne pasują do modernistycznych łazienek,
nie narzucając własnego stylu we wnętrzu.

Wieszak pojedynczy
chrom

Wieszak podwójny
chrom

Wieszak na ręcznik okrągły
chrom

Wieszak na ręcznik
pojedynczy 450 mm
chrom

Wieszak na ręcznik
podwójny 450 mm
chrom

AC05

AC06

AC11

AC07

AC08

pojedynczy 600 mm

podwójny 450 mm

AC09

AC10

AC34
Dozownik na mydło
AC03
Szklanka pojedyncza
BAQ3PA22 Bateria umywalkowa podtynkowa

AKCESORIA UMYWALKOWE

Wieszak na ręcznik
podwójny
chrom

Półka szklana - 500 mm
chrom

AC16

AC13

AKCESORIA WC

Mydelniczka metalowa
chrom

Mydelniczka szklana
chrom

Dozownik na mydło
chrom

Szklanka pojedyncza
chrom

Szklanka podwójna
chrom

Wieszak na papier toaletowy
chrom

Uchwyt na papier toaletowy
chrom

Szczotka do WC
chrom

Szczotka do WC
chrom

AC01

AC02

AC34

AC03

AC04

AC33

AC15

AC14

AC17
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AUDREY

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

AUDREY

Idealnie dopasowanie to gwarancja
stworzenia idealnego wnętrza

Uniwersalne formy
Dodatki z kolekcji Audrey kuszą oryginalną
formą rozet. Mocowania w kształcie języków

dobrze komponują się z klasycznym
wyposażeniem łazienek.

Oferta Ferro pozwala na komponowanie idealnych zestawów armatury
i akcesoriów. Często to właśnie forma rozet decyduje o dopasowaniu do
baterii. Kolekcja Audrey doskonale wygląda w towarzystwie takich linii
baterii jak Alba czy Stilo.

WIESZAKI NA RĘCZNIKI
AD03
AD34
BSL2
AD09

Szklanka pojedyncza
Dozownik na mydło
Bateria umywalkowa stojąca
Wieszak na ręcznik pojedynczy

AKCESORIA UMYWALKOWE

Wieszak podwójny
chrom

Wieszak na ręcznik
chrom

Wieszak na ręcznik
pojedynczy 450 mm
chrom

Wieszak na ręcznik
podwójny 450 mm
chrom

Półka szklana - 500 mm
chrom

AD06

AD11

AD07

AD08

AD13

pojedynczy 600 mm

podwójny 450 mm

AD09

AD10

AKCESORIA WC

Mydelniczka szklana
chrom

Dozownik na mydło
chrom

Szklanka pojedyncza
chrom

Szklanka podwójna
chrom

Uchwyt na papier toaletowy
chrom

Szczotka do WC
chrom

Szczotka do WC
chrom

AD02

AD34

AD03

AD04

AD15

AD14

AD17
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ZESTAWY NATRYSKOWE

PROGRAM NATRYSKOWY

NP25VL Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
BLB7VL Bateria natryskowa ścienna
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ZESTAWY NATRYSKOWE

PROGRAM NATRYSKOWY

Zestawy
natryskowe

Nowoczesny natrysk poza zapewnieniem komfortowej kąpieli
powinien również ozdabiać łazienkowe wnętrze. Dlatego Ferro
proponuje funkcjonalne zestawy prysznicowe, wyposażone
w baterie termostatyczne, komponenty oszczędzające wodę, a także
komplety podtynkowe z baterią i deszczownią. Zestawy z eleganckimi
deszczowniami i rączkami natrysków o geometrycznej lub okrągłej
formie, pokryte lśniącą chromowaną powłoką, świetnie prezentują się
w nowoczesnych kabinach prysznicowych.

Nowoczesny komfort

Relaksujący prysznic
po ciężkim dniu

NP71-BAG7U Deszczownia z natryskiem
i baterią

Warto wyposażyć łazienkę w prysznic
z deszczownią. Korzystanie z niej zapewnia
poczucie regeneracji i odświeżenia.

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ

3

3

3

3

TREVI BLACK
deszczownia z natryskiem
i baterią termostatyczną

TREVI
deszczownia z natryskiem
i baterią termostatyczną

TREVI SQUARE
deszczownia z natryskiem
i baterią termostatyczną

TRINITY
deszczownia z natryskiem
i baterią termostatyczną

ALGEO
deszczownia z natryskiem
i baterią

ALGEO SQUARE
deszczownia z natryskiem
i baterią

NP75-TRV7U-BL

NP75-TRV7U

NP75SQ-TRV7U

NP71-TRM7U

NP71-BAG7U

NP74-BAQ7U
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ZESTAWY NATRYSKOWE

PROGRAM NATRYSKOWY

System EASY CLEAN
w natryskach Ferro
Tych, którzy mieli przyjemność korzystania
z kąpieli pod deszczownią nie trzeba
przekonywać do jej walorów. Przy zakupie warto
wybrać produkt wyposażony w system łatwego
usuwania kamienia, który dzięki łatwemu
utrzymaniu w czystości, będzie służyć przez
wiele lat.

Regulacja w pionie i poziomie
Funkcja regulacji mocowań natrysków w pionie pozwala na
optymalny montaż np. pomiędzy płytkami, bądź we wcześniej
istniejących otworach. Regulacja w poziomie pozwala na
zwiększnie dystansu drążka od ściany.

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

3

3

3

AMIGA VERDELINE
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

AMIGO VERDELINE
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

RONDO LUX
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

RONDO LUX
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

SQUERTO LUX
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

NP25VL

NP26VL

NP23

NP23-BL

NP24
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3

SQUERTO LUX
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

RONDO
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

RONDO
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

SQUERTO
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

SQUERTO
zestaw natryskowy
przesuwny z deszczownią

NP24-BL

NP21

NP21-BL

NP22

NP22-BL
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ZESTAWY NATRYSKOWE

ARMATURA ŁAZIENKOWA

BAG7BL
NP23-BL
BAG2BL
BAG6BL
AC04
0931.0
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Bateria natryskowa ścienna
Zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią
Bateria umywalkowa stojąca
Bateria bidetowa stojąca
Szklanka podwójna
Uchwyt na papier toaletowy
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ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE

3

3

5

3

3

3

3

RETRO OLD BRONZE
zestaw natryskowy
przesuwny

RETRO
zestaw natryskowy
przesuwny

VIGO
zestaw natryskowy
przesuwny

DOPPIO VERDELINE
zestaw natryskowy
przesuwny

QUADRO
zestaw natryskowy
przesuwny

NUBE
zestaw natryskowy
przesuwny

SERA
zestaw natryskowy
przesuwny

CASA
zestaw natryskowy
przesuwny

SOLENO
zestaw natryskowy
przesuwny

NESSA
zestaw natryskowy
przesuwny

N160BR

N160

N320

N360VL

N110

N310

N500

N305

N300A

N350B

5

3

3

5

BELLIS
zestaw natryskowy
przesuwny

EMO
zestaw natryskowy
przesuwny

EGO
zestaw natryskowy
przesuwny

TUTTI
zestaw natryskowy
przesuwny

EVO
zestaw natryskowy
przesuwny

SIMPLA
zestaw natryskowy
przesuwny

SINUS
zestaw natryskowy
przesuwny

N180B

N140B

N150B

N340

N130B

N120

N170B
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ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

PROGRAM
ARMATURANATRYSKOWY
ŁAZIENKOWA

Zestawy
podtynkowe

Stawiamy na
nowoczesność

Minimalistyczna forma

Nasz apartament to realny dowód na to, że możemy stworzyć
idealny dom i wyposażyć go modnie i funkcjonalnie.
Najważniejsze są dobre rozwiązania i jakość produktów,
a to doskonale charakteryzuje ofertę Ferro.

Armaturę podtynkową charakteryzuje minimalistyczny,
nowoczesny design, który znakomicie współgra z najmodniejszymi
trendami w aranżacji łazienek. Ogromną zaletą armatury podtynkowej
jest ograniczenie do minimum zewnętrznych elementów, co zapobiega
uszkodzeniu i ułatwia utrzymanie jej w czystości. W ofercie Ferro
znajdują się baterie podtynkowe i zestawy natryskowe oraz kompletne
BOXY z bateriami podtynkowymi.

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

3

ALGEO SQUARE
zestaw natryskowy
podtynkowy

ALGEO
zestaw natryskowy
podtynkowy

BAQ7P-SET1-S

BAG7P-SET1-S

BAG7P-SET1-S Zestaw natryskowy podtynkowy

108

BAG7P-SET1-S Zestaw natryskowy podtynkowy
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Skomponuj własny
zestaw podtynkowy

Jedna strefa prysznica
- wiele funkcji

Jeśli wśród gotowych propozycji zestawów
podtynkowych nie znalazłeś takich, które odpowiadają
Twoim indywidualnym potrzebom w prosty sposób
skomponujesz zestaw dopasowany do własnych
wymagań.

Aby wszyscy użytkownicy mogli korzystać z prysznica według własnych
upodobań, od deszczowni górnej, aż po wylewkę wannową jeśli zestaw
podtynkowy jest zamontowany nad wanną wystarczy wybrać określoną
ilość funkcji, a elementy wypływu wody można dobierać według stylów
w jakim jest urządzone wnętrze i ilości przestrzeni do zagospodarowania.

Wybór elementy sterującego

Wybór źródła wypływu wody

Bateria podtynkowa
jednofunkcyjna

Funkcja 1
Jako źródło wody możemy wybrać
natrysk (punktowy bądź przesuwny)
lub deszczownicę (do prawdiłowego
podłączenia zestawu natryskowego
niezbędne jest użycie przyłacza kątowego).

Wybór baterii jest kluczowy i determinuje
liczbę urządzeń z których chcemy korzystać
pod prysznicem. Bateria jednofunkcyjna
pozwala na podłączenie jednego elementu
wypływu wody, najczęściej zestawu
natryskowego punktowego lub przesuwnego.

lub

lub

Możesz wybrać:
Funkcja 1

Bateria podtynkowa dwufunkcyjna

Funkcja 2

Wybierając baterię dwufunkcyjną mamy
możliwość podłączenia 2 elementów wypływu
wody, oprócz deszczowni również natrysku
punktowego czy przesuwnego.

Drugie źródło wody stanowi np. deszczownia,
która może być umieszczona na ścianie bądź
suficie.

lub

Możesz wybrać:
Funkcja 1 + Funkcja 2

Bateria podtynkowa trzyfunkcyjna

Funkcja 3

Bateria z trzema funkcjami pozwala na
podłączenie 3 produktów do wypływu wody.
Możemy korzystać z deszczowni górnej,
natrysku i wylewki dowolnie przełączając na
elemencie sterującym.

Trzecim źródłem wody w przypadku
baterii trzyfunkcyjnych może być wylewka
wannowa, jeśli w zestaw podtynkowy
wyposażamy strefę kąpieli w wannie.

Możesz wybrać:
Funkcja 1 + Funkcja 2 + Funkcja 3
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BAG7P2BOX Bateria natryskowa podtynkowa
zestaw box
PKN04
Przyłącze kątowe uniwersalne do węża
S340
Rączka natrysku

111

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

PROGRAM NATRYSKOWY

BATERIE PODTYNKOWE KOMPLETNE

BOXY PODTYNKOWE

STRATOS
Bateria natryskowa
podtynkowa
1-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

STRATOS
Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

ZICCO
Bateria natryskowa
podtynkowa
1-funkcyjna
chrom

ALBA VERDELINE
Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

TIGA VERDELINE
Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

BSC7PA

BSC7P

BZI7PA

BLB7PVL

BTG7PVL

ALGEO SQUARE
Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw box
3-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

ALGEO SQUARE
Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw box
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

FIESTA
Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw box
3-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

FIESTA
Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw box
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

ALGEO
Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw box
3-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

BAQ7P3BOX

BAQ7P2BOX

BFI7P3BOX

BFI7P2BOX

BAG7P3BOX

ALGEO SQUARE
Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

FIESTA
Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

ALGEO
Bateria natryskowa
podtynkowa
1-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych
i natynkowych
chrom

ALGEO
Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych
i natynkowych
chrom

ALGEO
Bateria natryskowa
podtynkowa
zestaw box
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
chrom

BAQ7P

BFI7P

BAG7PA

BAG7P

BAG7P2BOX

Boxy podtynkowe uzupełniają
najbardziej popularne kolekcje
baterii Ferro: Algeo, Algeo Square
i Fiesta. Występują w wariantach
2 i 3 funkcyjnych, co oznacza ilość
źródeł wody dostępnych w danym
rozwiązaniu. Dzięki temu wyposażenie
natrysku można skonfigurować
w zależności od indywidualnych
potrzeb (patrz strony 112-113).

Wygoda
i nowoczesność
ADORE WHITE CHROME
ateria wannowa
ścienna
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
biały-chrom

ADORE BLACK CHROME
Bateria wannowa
ścienna
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
czarny-chrom

STRATOS BLACK
Bateria natryskowa
podtynkowa
1-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
czarny

STRATOS BLACK
Bateria natryskowa
podtynkowa
2-funkcyjna
zestaw elementów
wewnętrznych i natynkowych
czarny

ZICCO BLACK
Bateria wannowa
ścienna
1-funkcyjna
czarny

BDR7P

BDR7PBLC

BSC7PABL

BSC7PBL

BZI11BL
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Kompletne boxy podtynkowe to nowe
rozwiązanie w ofercie FERRO. Elementy
sterujące baterii zamknięte są w zielonym
boxie, który jest przeznaczony do montażu
w ścianie. Stanowią uzupełnienie najbardziej
popularnych kolekcji baterii. W tym rozwiązaniu
elementy wewnętrzne baterii oraz zewnętrzne
dostarczane są w komplecie, dzięki czemu nie
musisz się martwić o prawidłowe dopasowanie.
Stabilna konstrukcja boxu zapewnia prosty
i szybki montaż urządzenia oraz gwarantuje
niezawodność i tego rozwiązania.
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BATERIE TERMOSTATYCZNE

Jeszcze bezpieczniej

Dla ceniących komfort kąpieli i pewność, że
poranek nie rozpocznie się dla nich zimnym
prysznicem idealnym rozwiązaniem są
baterie termostatyczne. Stała temperatura
wyregulowana na ulubionym poziomie to

komfort i bezpieczeństwo korzystania. Wśród
atutów baterii termostatycznych warto podać
również łatwość obsługi i trwałość tych
produktów.

Komfort użytkowania
Aby uniknąć zagrożenia jakim może być dotknięcie rozgrzanego
korpusu baterii przez użytkownika bateria Trinity została
wyposażona w specjalny Safe Touch System zapobiegający
nagrzewaniu się baterii podczas korzystania z prysznica.
Warto wziąć pod uwagę taki argument zwłaszcza, gdy wśród
użytkowników są dzieci.

NATRYSK
NP71-TRM7U Deszczownia z natryskiem
i baterią termostatyczną

Bateria natryskowa ścienna
chrom

Trinity
Bateria natryskowa ścienna
chrom

Varese
Bateria natryskowa ścienna
chrom

Metalia 57
Bateria wannowa
chrom

Metalia 57
Bateria wannowa
z przyłączem górnym
chrom

TA7

TRM7

TAM7

57961/1.0

57963/1.0

UMYWALKA

BIDET

WANNA

Bateria umywalkowa stojąca
chrom

Bateria bidetowa stojąca
chrom

Metalia 57
Bateria wannowa ścienna
chrom

Bateria wannowa ścienna
chrom

TA2

TA6

57921/1.0

TA1
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PODTYNKOWE ZESTAWY NATRYSKOWE

Ty decydujesz,
co wybierasz

Zestaw natryskowy
z głowicą 2-funkcyjną

ROTONDO
zestaw natryskowy 9”
głowica talerzowa 220 mm
mosiężna

ROTONDO
zestaw natryskowy 8”
głowica talerzowa 202 mm
mosiężna

ROTONDO
zestaw natryskowy 9”
głowica talerzowa 220 mm
mosiężna

QUADRO
zestaw natryskowy 8”
głowica talerzowa mosiężna
196x196 mm

NPG01

NPT02

NPT01

NPT03

NPT04

Ramię natrysku
do głowic natrysku
L = 120 mm

Ramię natrysku
do głowic natrysku
L = 350 mm

QUADRO
ramię natrysku do głowic
natrysku
L = 350 mm

Ramię natrysku
do głowic natrysku
L = 300 mm

RN12

RN35

RN35K

RNS30

Zarówno kształt jak i wielkość deszczowni
to kryteria, o których sam decydujesz przy
wyborze źródła wody. W ofercie Ferro
znajdziesz deszczownice o średnicach
od 20 do 45 cm.

RAMIONA DESZCZOWNI

GŁOWICE DESZCZOWNI

WYLEWKI WANNOWE

NIAGARA
głowica talerzowa deszczowni
300x300 mm

NIAGARA
głowica talerzowa deszczowni
450x450 mm

SALTO
głowica talerzowa deszczowni
300 mm

RONDO
głowica talerzowa deszczowni
200 mm

SQUERTO
głowica talerzowa deszczowni
200x200 mm

SLIM
głowica talerzowa deszczowni
200 mm

SLIM
głowica talerzowa deszczowni
200x200 mm

Wylewka wannowa
do baterii podtynkowych

Wylewka wannowa
do baterii podtynkowych

RUPV/246.0

RUPV/244.0

RUPV/240.0

DSN01

DSN02

DSN03

DSN04

WWP01

WWP02
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NATRYSKI PUNKTOWE

5

3

3

5

3

AMIGO VERDELINE
zestaw natryskowy punktowy
oszczędnościowy

SINUS
zestaw natryskowy punktowy

SERA
zestaw natryskowy punktowy

SOLE
zestaw natryskowy punktowy

PROMO
zestaw natryskowy punktowy

MATTINO
rączka natrysku 3-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany

BELLO 5F
rączka natrysku 5-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany, lekki, mgła

BELLO 3F
rączka natrysku 3-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany

BELLO 1F
rączka natrysku 1-funkcyjna
strumienie: deszcz

MODERNO
rączka natrysku 1-funkcyjna
strumienie: deszcz

U190VL-B

U170B

U500

U300

U28B

S310

S580B

S380B

S180B

S115

UCHWYTY NATRYSKÓW PUNKTOWYCH

RĄCZKI NATRYSKÓW

5

3

3

Uchwyt natrysku

Uchwyt natrysku

Uchwyt natrysku

Uchwyt natrysku

Uchwyt natrysku

LIMONE
rączka natrysku 5-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany, lekki, mgła

SOLE
rączka natrysku 3-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany

CASA
rączka natrysku 3-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany

QUADRO
rączka natrysku 1-funkcyjna
strumienie: deszcz

DRITTO
rączka natrysku 1-funkcyjna
strumienie: deszcz

U33

U05

U03

U2106

U02

S868

S300

S305

S110

S105

RĄCZKI NATRYSKÓW

6

5

3

3

3

AMIGO VERDELINE
rączka natrysku 1-funkcyjna
strumienie: deszcz

RETRO
rączka natrysku 1-funkcyjna
strumienie: deszcz

GRADO
rączka natrysku 6-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
silny deszcz, mieszany, lekki,
mgła

SERA
rączka natrysku 5-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany, lekki, mgła

LIDO
rączka natrysku 3-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany

STELLA
rączka natrysku 1-funkcyjna
strumienie: deszcz

CORTINA
rączka natrysku 3-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany

CORTESSA
rączka natrysku 3-funkcyjna
strumienie: deszcz, masaż,
mieszany

MILO
rączka natrysku 1-funkcyjna
(deszcz)

S190VL-B

S160

S40

S500

S13

S100

S340

S330

S318
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PRZYŁĄCZA KĄTOWE I ZAWORY KĄTOWE

PROGRAM NATRYSKOWY

Bo detale
tworzą całość
Akcesoria sanitarne to gama produktów pozwalających dobrać
dopasowane do wymagań i stylistyki produkty uzupełniające armaturę
łazienkową. Warto zadbać o to, aby wybrana w bateriach i natryskach
stylistyka była zachowana również w tych drobnych elementach.

PRZYŁĄCZA KĄTOWE

Przyłącze kątowe
uniwersalne do węża

ROTONDO
przyłącze kątowe uniwersalne
do węża

QUADRO
przyłącze kątowe uniwersalne
do węża

Przyłącze kątowe
uniwersalne do węża

QUADRO
przyłącze kątowe uniwersalne
do węża

PKN01

PKN02

PKN03

PKN04

PKN05

QUADRO
zawór kątowy
G1/2x1/2

QUADRO
zawór kątowy
G1/2x3/8

ROTONDO
zawór kątowy
G1/2x1/2

ROTONDO
zawór kątowy
G1/2x3/8

Z294

Z293

Z296

Z295

ZAWORY KĄTOWE

BVN7VL Bateria natryskowa ścienna
N360VL Zestaw natryskowy przesuwny
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WĘŻE NATRYSKOWE I ODPŁYWY
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WĘŻE NATRYSKOWE

Steel Black
wąż natryskowy
L = 150 cm

Old Bronze
wąż natryskowy
L = 150 cm

Gold
wąż natryskowy
L = 150 cm

White PCV
wąż natryskowy
L = 150 cm

Black PCV
wąż natryskowy
L = 150 cm

W33

W34

W35

W42

W43

ODPŁYWY LINIOWE

Silver
wąż natryskowy
L = 150 cm

Silver Shine
wąż natryskowy
L = 150 cm

Wąż natryskowy
wzmocniony
L = 150 cm

Wąż natryskowy rozciągliwy
150 - 200 cm

Wąż natryskowy
wzmocniony
L = 150 cm

W40

W41

W53

W13

W47
L = 200 cm
W72

Wąż natryskowy
L = 120 cm

Wąż natryskowy
L = 200 cm

Wąż natryskowy
L = 200 cm

W13

W45

W44

L = 150 cm
W12
L = 175 cm
W07
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Silver Duo Flex
wąż natryskowy
L = 150 cm
W54

Wąż natryskowy
L = 50 cm
W04
L = 70 cm
W06

Super Slim Pro
odpływ liniowy
przepustowość do 48 l/min
600 mm

Wall Slim
odpływ ścienny
przepustowość do 45 l/min
300 mm

Perfect Drain
odpływ liniowy wąski
przepustowość do 25 l/min
650 mm

Odpływ liniowy pod płytkę
przepustowość do 54 l/min
700 mm

Odpływ liniowy pod płytkę
przepustowość do 54 l/min
700 mm

OLSP1-60

OLWS1

OLS1-65

OLP1-70

OL70

700 mm
OLSP1-70

750 mm
OLS1-75

800 mm
OLP1-80

800 mm
OL80

800 mm
OLSP1-80

850 mm
OLS1-85

Odpływ liniowy
przepustowość do 54 l/min
700 mm

Odpływ liniowy
przepustowość do 32 l/min
300 mm

OL1-70

OL2-30

600 mm
OL1-80

Easy New
odpływ liniowy
przepustowość do 33 l/min
600 mm
OLE1-60
700 mm
OLE1-70
800 mm
OLE1-80
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SYFONY I ZAWORY SPUSTOWE

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

SYFONY

ZAWORY SPUSTOWE

Quadro
syfon butelkowy
G1 1/4 x 32 mm
nikiel szczotkowany

Quadro
syfon butelkowy
G1 1/4 x 32 mm

Syfon rurowy
G1 1/4 x 32 mm
nikiel szczotkowany

Syfon rurowy
G1 1/4 x 32 mm

Syfon owalny
G1 1/4 x 32 mm

S280NC

S280

S282NC

S282

S286

Syfon bidetowy mosiężny

Syfon umywalkowy
mosiężny
z sitkiem spustu i korkiem

Syfon butelkowy
uniwersalny

Syfon rurowy
G1 1/4 x 32 mm

Syfon rurowy
G1 1/4 x 32 mm

S28

S29

S30

S281NC

S281

Quadro
zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
nikiel szczotkowany

Quadro
zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
chrom

Rotondo
zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
nikiel szczotkowany

Rotondo
zawór spustowy G5/4
do umywalek bez przelewu
chrom

Rotondo
zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
chrom

S284NC

S284

S285NC

S285B

S285

Zawór spustowy G5/4
wysoki
do umywalek nablatowych
bez przelewu
chrom

Zawór spustowy G5/4
wysoki
do umywalek nablatowych
bez przelewu
chrom

Zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
nikiel szczotkowany

Zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
chrom

Zawór spustowy G5/4
do umywalek bez przelewu
chrom

S283NC

S283

S283B

S285-WBP

S283-WBP

KRATKI ODPŁYWOWE

Kratka odpływowa
odpływ boczny DN50
kratka stalowa

Kratka odpływowa
odpływ boczny DN50
kratka stalowa

Syfon pralkowy podtynkowy
DN40
do pralki lub zmywarki

Syfon pralkowy DN32
do pralki lub zmywarki

Zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
czarny-chrom

Zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
biały-chrom

Zawór spustowy G5/4
do umywalek z przelewem
chrom

Korek do umywalki
sterowany G5/4
chrom

Korek do umywalki
sterowany G5/4
chrom

450.0

451.0

460.0

465.0

S288PPCB

S288PPC

S287PP-B

K39TW

K39
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NP75-TRV7U Deszczownia z natryskiem i baterią
termostatyczną
AC01
Mydelniczka metalowa

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

INFOLINIA FERRO
+48 801 798 001

Produkty pokazane we wnętrzach to wizualizacje. Mimo
dołożonych starań realne produkty mogą nieznacznie różnić
się od prezentowanych w katalogu.
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