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

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.

Bateria termostatyczna 
Blokada gorącej wody chroni przed 
poparzeniem i zapewnia stałą 
temperaturę wody na poziomie 38°.

FERRO AirMix
Perlator z dodatkowym systemem 
napowietrzania wody. Pozwala na 
zużycie mniejszej ilości wody przy 
jednoczesnym zachowaniu komfortu 
obfi tego strumienia.

ARMATURA KUCHENNA

Cold Start
Funkcja pozwala na uruchomienie zim-
nej 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.

Natrysk / Strumień
Bateria z możliwością przełączenia 
pomiędzy dwoma rodzajami natrysku.

Ferro Eco Save
Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala 
na oszczędność wody nawet do 50%. 
Montowany w bateriach natryskowych 
ogranicza przepływ wody.

Piktogramy 
i oznaczenia funkcji
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Więcej niż
oczekujesz
Armatura sanitarna Ferro została poszerzona o całą 
gamę ciekawych nowości, będących odpowiedzią 
na potrzeby użytkowników oraz trendy rynkowe. To 
ciekawe wzorniczo produkty, w modnych wykończeniach, 
baterie, natryski i akcesoria dopracowane w drobnych 
detalach, umożliwiające łatwe użytkowanie i pielęgnację. 
Nowości Ferro z całą pewnością  spełnią  oczekiwania 
konsumentów, ich jakość zapewni długoletnie 
bezawaryjne korzystanie z urządzeń. 

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 obfi tego strumienia.

Dwa źródła
Produkt pozwalający na podłączenie 
i korzystanie z dwóch wyjść wody.

Wiele rodzajów strumienia
Możliwość zmiany rodzaju strumienia.

Anti Twist
Węże posiadające końcówkę Anti 
Twist nie skręcają się.

Regulacja w pionie
Regulacja montażu drążka w pionie.

Regulacja w poziomie
Regulacja odległości drążka od 
ściany.

Safe Touch System
Korpus baterii nie nagrzewa się przy 
korzystaniu z gorącej wody.

Syfon w zestawie
Produkty wyposażone w syfon.

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

ARMATURA ŁAZIENKOWA

AutoClean
Funkcja automatycznego usuwania 
osadu wapiennego z dyszy rączek 
natryskowych.

Regulacja kąta nachylenia 
natrysku
Możliwość płynnej regulacji 
ustawienia kąta nachylenia talerza 
deszczowni.

Slim Design
Talerz deszczowni o nowoczesnym 
niskim profi lu.

Wyciągana rączka natrysku
Bateria z wyciąganą rączką 
natryskową.

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

VITTO GOLD VERDELINE
Rozświetlająca złota iskra w spokojnej łazience

NOWOŚĆ

Bestsellerowa kolekcja Vitto Verdeline została 
wzbogacona o nowe  intensywnie złote wykończenie. 
Popularne w trendach, dekoracyjne i wyjątkowe 
pozwoli uzyskać wyjątkowy i modny styl naszym 
łazienkom.
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BVI2VLG Vitto Verdeline Gold bateria umywalkowa stojąca
BVI1VLG Vitto Verdeline Gold bateria wannowa ścienna
S280G Quadro syfon butelkowy
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NOWOŚCI

CAMIRO INOX
Ciepła odsłona industrialnej kuchni 

NOWOŚĆ

Baterie zlewozmywakowe  ze stali nierdzewnej 
to kolejna z wyjątkowych propozycji do 
wyposażenia nowoczesnych wnętrz. Spokojne 
ciemne wykończenie szczotkowanej stali świetnie 
koresponduje ze zlewozmywakami z oferty Ferro, i 
będzie bazą do industrialnych, prostych kuchni.
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BCQ4  Camiro Inox bateria zlewozmywakowa stojąca
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Skawina
Świebodzice

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

Witaj w świecie
FERRO GROUP

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

FERRO GROUP

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

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

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

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

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

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

Znojmo

Historia FERRO Group od momentu założenia związana jest z południem 
Krakowa, od wielu lat siedziba firmy znajduje się w podkrakowskiej 
Skawinie. Siłę marki Ferro stanowi doskonała jakość wyrobów 
produkowanych w czeskiej fabryce w oparciu o europejskie normy 
technologiczne i organizacji pracy, a także stale aktualizowany i poszerzany 
asortyment obejmujący kilka tysięcy unikatowych produktów oferowanych 
w 25 kategoriach: od baterii łazienkowych, kuchennych i zlewozmywaków, po 
armaturę wodną, pomiarową, grzejniki, pompy i sterowanie ogrzewaniem a 
od 2021 także kotły gazowe, skierowany zarówno do klienta indywidualnego, 
jak i odbiorcy instytucjonalnego – deweloperów, zarządców nieruchomości, 
najemców.

Międzynarodowa  
wizja, lokalne korzenie
Działalność Grupy Ferro na rynku europejskim prowadzona jest przez lokalne spółki 
dystrybucyjne. Dzięki temu firma doskonale rozpoznaje potrzeby rynku i dostosowuje 
działalność do lokalnej specyfiki. Elastyczność i lokalna aktywność, w połączeniu 
z globalnymi możliwościami wynikającymi z funkcjonowania Grupy sprawiają, że Ferro 
Group jest dziś liderem branży sanitarnej i techniki grzewczej w Europie. Konsekwentne 
realizowanie wizji międzynarodowego rozwoju skutkuje coraz szerszą ekspansją Ferro 
Group na nowe rynki.

Główna siedziba FERRO w Skawinie

Zakład produkcyjny i centrum logistyczne w Znojmo (Czechy)

tester

Nasze marki

Spółki Grupy FERRO

- FERRO S.A. Polska
- FERRO International Sp. z o.o. Polska
- NOVASERVIS spol. s.r.o. Czeska Republika
- NOVASERVIS FERRO Group SRL Rumunia, Mołdawia
- NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. Słowacja
- FERRO HUNGARY KFT Węgry
- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. Bułgaria
- FERRO BALTICS UAB Łotwa, Litwa, Estonia
- FERRO ADRIATICA Chorwacja, Macedonia Północna, Bośnia 

i Hercegowina, Czarnogóra, Słowenia
- TERMET S.A. Polska
- TESTER Sp. z o.o. Polska

Słuchamy potrzeb naszych klientów i tworzymy dla nich wysokiej jakości produkty pod 
markami: Ferro, Nobless, Metalia i Titania. Każda z marek odpowiada na potrzeby różnych grup 
klientów, a wszystkie zostały stworzone, aby ułatwić codzienne życie i zagwarantować bezpieczne, 
wygodne i funkcjonalne wnętrza każdego domu.

Marka globalna Marki grupy CZ/SK

Marki produktowe należące do FERRO Group
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MOCNE ARGUMENTY

Design
i ergonomia
Produkty FERRO odznaczają się wysoką jakością, innowacyjnością 
i doskonałym wzornictwem. Dowodem tego są liczne nagrody 
i wyróżnienia, przyznane przez środowiska branżowe, jak i prestiżowe 
magazyny wnętrzarskie. 
Nasze produkty są częścią codziennego życia, towarzyszą 
naszym klientom, wpływają na dobre samopoczucie i komfort 
życia. Zapewniając rozwiązania grzewcze i sanitarne dbamy 
o bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność i wygodę klienta, jego 
zadowolenie jest jedyną, prawdziwą miarą sukcesu.

Wśród szerokiej gamy produktów FERRO 
możemy znaleźć prawdziwe perełki wzornicze, 
które są doceniane podczas konkursów 
i plebiscytów branżowych.

Baterie wannowe ścienne ze składaną 
wylewką pełniącą jednocześnie funkcję 
przełącznika natrysku ↘
Zicco - strona 18 
Vitto Verdeline - strona 18

↑ Bateria zlewozmywakowa ścienna 
z elastyczną wylewką umożliwiającą 
ustawianie jej dowolnego kształtu dzięki 
czemu możemy swobodnie regulować 
kierunek strumieniem wody
Algeo - strona 20
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Liczą się
detale
FERRO na każdym etapie produkcji przywiązuje ogromną wagę do 
detali, zarówno ich perfekcyjnego wykonania, jak i wykończenia. 
Dzięki temu każdy produkt firmy odznacza się najwyższą jakością 
i nienagannym wyglądem. Staramy się aby nasze produkty były 
zgodne z trendami europejskimi, gwarantujemy przy tym jakość 
i trwałość wysoko cenioną przez naszych klientów.

Bezpieczeństwo i jakość to nasze priorytety 
dlatego dbamy o certyfikację produktów 
i procesów w cenionych w Europie jednostkach 
certyfikujących. Wszystkie baterie są bezpieczne 
w użytkowaniu i posiadają atesty polskiego 
zakładu higieny.

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.
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Zadbaj 
o przyszłość
Rozsądne korzystanie z zasobów naszej planety 
to nie moda, a nasza codzienność. Warto 
zainwestować w urządzenia, które nam w tym 
pomogą. Całą gamę armatury pomagającej 
ograniczać zużycie wody można znaleźć w FERRO.

MOCNE ARGUMENTY
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Ekologia 
według Ferro

AIR-IN 
System

Ferro 
Eco Save

Perlator 
Ferro Air Mix

Produkty 
proekologiczne

3 PROSTE ZASADY:

UŻYWAJ 
OSZCZĘDZAJ 
SZANUJ

Sprawdź szczegóły na 
www.ferro.pl

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

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

Baterie
łazienkowe

Nowe kolekcje armatury łazienkowej, to zestaw zgodnych 
z trendami wnętrzarskimi produktów, wśród których królują 
głównie czarne i złote wykończenia. Gama nowości pozwoli 
wybrać złoto w ulubionym odcieniu lub nawet antyczny brąz 
pasujący do stylizowanych wnętrz. Nieprzemijalna, wciąż 
królująca moda na czerń, była dodatkową inspiracją do 
rozbudowy oferty. Kolekcje Ferro uzupełniły również produkty, 
których najważniejszą cechą jest funkcjonalność, składane 
lub ruchome wylewki, oraz zupełna nowość baterie bidetowe 
podtynkowe montowane przy standardowych toaletach.

ANTICA
19

FIESTA GOLD
16

VITTO VERDELINE GOLD
15

STARY BRĄZZŁOTY

CHROM

FERRO ONE
22

ALGEO
20

FIESTA
21

VITTO VERDELINE
18

ZICCO 
18

14



Opis Kolor Indeks

Bateria umywalkowa stojąca
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• korek spustowy click-clack G5/4
• perlator FerroAirMix M24x1
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

złoty BVI2VLG

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

28
6

5

186
45

23
2

15°

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• perlator FerroAirMix M24x1
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1

złoty BVI2LVLG

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

Bateria bidetowa stojąca
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• automatyczny korek spustowy G5/4
• perlator FerroAirMix M24x1
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

złoty BVI6VLG

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

Bateria natryskowa ścienna
• regulator ceramiczny
• montaż naścienny
• przyłącze mimośrodowe G1/2,  

rozstaw 150 ± 20 mm
• podłączenie natrysku G1/2
• wbudowany ogranicznik przepływu
• bez zestawu natryskowego

złoty BVI7VLG

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

Bateria wannowa ścienna
• regulator ceramiczny
• automatyczny przełącznik  

wanna/natrysk z blokadą
• regulator strumienia M24x1
• wbudowany ogranicznik przepływu  

dla wyjścia natrysku
• przyłącze mimośrodowe G1/2,  

rozstaw 150 ± 20 mm
• bez zestawu natryskowego

złoty BVI1VLG

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

VITTO VERDELINE GOLD

 15
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Opis Kolor Indeks

Ø33-Ø35

113

110 85

16
7

13
6

M
ax

 3
5

28°

Bateria umywalkowa stojąca 
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• mosiężny korek spustowy click-clack 

G5/4
• regulator strumienia M24x1
• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

złoty jasny BFI2G

Bateria umywalkowa stojąca 
z obrotową wylewką 
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M18x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

złoty jasny BFI2AG

Bateria umywalkowa stojąca 
nablatowa 
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M24x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

złoty jasny BFI2LG

Bateria bidetowa stojąca
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• automatyczny mosiężny korek 

spustowy G5/4
• regulator strumienia M24x1 

z przegubem kulowym
• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

złoty jasny BFI6G

Bateria natryskowa ścienna 
• regulator ceramiczny
• montaż naścienny
• przyłącze mimośrodowe G1/2  

rozstaw 150 ± 20 mm
• podłączenie natrysku G1/2
• bez zestawu natryskowego

złoty jasny BFI7G

Bateria wannowa ścienna 
• regulator ceramiczny
• automatyczny przełącznik  

wanna/natrysk z blokadą
• regulator strumienia M24x1
• przyłącze mimośrodowe G1/2  

rozstaw 150 ± 20 mm
• bez zestawu natryskowego

złoty jasny BFI1G

FIESTA GOLD

16



Opis Kolor Indeks

15
6

12
5

113

15
1

207

Ø33-Ø35

M
ax

 3
5

30°

Bateria zlewozmywakowa stojąca 
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M18x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne  

G3/8 - M10x1

złoty jasny BFI4G

FIESTA GOLD
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Opis Kolor Indeks

Vitto Verdeline 
bateria wannowa ścienna 
z przełącznikiem w wylewce
• składana wylewka pełniąca 

jednocześnie funkcję przełącznika 
natrysku

• regulator ceramiczny
• wbudowany ogranicznik przepływu 

dla wyjścia natrysku
• regulator strumienia M24x1
• przyłącze mimośrodowe G1/2 

rozstaw 150 ± 20 mm
• bez zestawu natryskowego

chrom BVI1RVL

Zicco  
bateria wannowa ścienna 
z przełącznikiem w wylewce 
• składana wylewka pełniąca 

jednocześnie funkcję przełącznika 
natrysku

• regulator ceramiczny
• regulator strumienia M24x1
• przyłącze mimośrodowe G1/2 

rozstaw 150 ± 20 mm
• z natryskiem punktowym

chrom BZI11R

BATERIE ZE SKŁADANĄ WYLEWKĄ

18



ANTICA
Opis Kolor Indeks

16
5

12
0

140
65

185 160

Ø3535
 m

ax

Bateria umywalkowa stojąca 
• głowice ceramiczne
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M24x1
• przyłącza elastyczne  

G 3/8 - M10x1

stary brąz BAI2BR

113

89

48

82

169

62

35
 m

ax

Ø35

Bateria bidetowa stojąca 
• głowice ceramiczne
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M24x1 

z przegubem kulowym
• przyłącza elastyczne  

G 3/8 - M10x1

stary brąz BAI6BR
75

52

G1/2

22
6

15
0

113

Bateria natryskowa ścienna
• głowice ceramiczne
• montaż naścienny
• przyłącze mimośrodowe G1/2 

rozstaw 150 ± 20 mm
• podłączenie natrysku G1/2
• bez zestawu natryskowego

stary brąz BAI7BR

86
G

1/
2

G
1/

2
15

0

18
0

156

214

Bateria wannowa ścienna
• z natryskiem
• głowice ceramiczne
• regulator strumienia M24x1
• mosiężna rączka natrysku
• przełącznik wanna/natrysk
• przyłącze mimośrodowe G1/2 

rozstaw 150 ± 20 mm

stary brąz BAI11BR

47

168

92

21
0

179

35
 m

ax

Ø35

Bateria zlewozmywakowa stojąca
• głowice ceramiczne
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M24x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne  

G 3/8 - M10x1

stary brąz BAI4BR

14
4

15
0

232
260

243113

18
1

22
6

Bateria zlewozmywakowa ścienna
• głowice ceramiczne
• montaż naścienny
• regulator strumienia M22x1
• 200 mm obrotowa wylewka
• przyłącze mimośrodowe G1/2 

rozstaw 150 ± 20 mm

stary brąz BAI5BR

Produkty dedykowane do stylistyki baterii Antica: 
natrysk przesuwny Retro Old Bronze →  strona 32,  akcesoria łazienkowe Antica → strona 41  19
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Opis Kolor Indeks

Algeo 
bateria umywalkowa z wyciąganą 
wylewką
• wyciągana mosiężna rączka natrysku
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M24x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom BAG2APO

Algeo 
bateria zlewozmywakowa ścienna 
z elastyczną wylewką
• regulator ceramiczny
• regulator strumienia M22x1
• przyłącze mimośrodowe G1/2  

rozstaw 150 ± 20 mm
• montaż naścienny
• możliwość ustawiania dowolnego 

kształtu wylewki
• kolor wylewki: czarny

chrom BAG5FB

ALGEO

20



Opis Kolor Indeks

 

Bateria umywalkowa stojąca 
z elastyczną wylewką
• regulator ceramiczny
• regulator strumienia M22x1
• montaż jednootworowy
• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
• możliwość ustawiania dowolnego 

kształtu wylewki
• kolor wylewki: czarny

chrom BFI2FB

FIESTA

 21
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Opis Kolor Indeks

Bateria umywalkowa  
ścienna 
• regulator ceramiczny
• montaż naścienny
• regulator strumienia M24x1
• obrotowa wylewka 158 mm
• przyłącze mimośrodowe G1/2  

rozstaw 150 ± 20 mm

chrom BFO3

Bateria wannowa wielootworowa
• regulator ceramiczny
• przełącznik wanna/natrysk
• wyciągana rączka natrysku
• wąż natryskowy w oplocie  

metalowym 150cm
• wężyki podłączeniowe w zestawie
• montaż stojący

chrom BFO11AA

Bateria zlewozmywakowa ścienna 
• regulator ceramiczny
• montaż naścienny
• regulator strumienia M24x1
• obrotowa wylewka 217 mm
• przyłącze mimośrodowe G1/2 

rozstaw 150 ± 20 mm

chrom BFO5

FERRO ONE

22



ZESTAWY NATRYSKOWE 
PUNKTOWE
32

ZESTAWY NATRYSKOWE 
Z DESZCZOWNIĄ
26

ZESTAWY NATRYSKOWE 
Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ
24

ZESTAWY NATRYSKOWE 
PRZESUWNE
32

Wybór rodzaju natrysku to często nie lada wyzwanie. 
Idealny to taki, który wpasowuje się w potrzeby i upodobania 
użytkowanika. Gama natrysków Ferro pozwoli na wybór 
spośród bardzo szerokiego grona produktów. Wśród nowości 
można znaleźć  zarówno kolumny natryskowe z baterią jak 
i same kolumny stanowiące doskonały komplet do kolekcji 
baterii z oferty Ferro. Ofertę uzupełniają natryski punktowe 
i przesuwne. Kierując się wyposażeniem i stylem łazienki można 
idealnie  dopasować natrysk.

PROGRAM NATRYSKOWY

ZESTAWY NATRYSKOWE

Program
natryskowy

RĄCZKI 
NATRYSKU
33

DESZCZOWNIE
 
34

RAMIONA DESZCZOWNI 
PODTYNKOWYCH
35

PRZYŁĄCZA KĄTOWE  
DO WĘŻY NATRYSKU
36

ZAWORY KĄTOWE  

37

ELEMENTY ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH AKCESORIA

 23
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Opis Kolor Indeks

3

Algeo Square 
deszczownia z natryskiem  
i baterią wannową

Deszczownia:
• kwadratowa głowica talerzowa SLIM 

wykonana ze stali nierdzewnej
• wymiary głowicy talerzowej  

300 x 300 mm
• drążek metalowy o regulowanej 

długości 1076 - 1700 mm
• regulacja wysokości głowicy 

deszczowni - dostosowanie wysokości 
zestawu do wzrostu użytkownika

• regulowany odstęp deszczowni od 
ściany ułatwiający prawidłowy montaż

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:
• rączka natrysku 3-funkcyjna
• strumienie: deszcz, masaż, mieszany
• rączka natrysku z przełącznikiem 

funkcji typu Click 
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm 
Bateria wannowa:
• regulator ceramiczny
• przełącznik ceramiczny z metalowym 

uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / 
natrysk / wanna

• montaż naścienny
• przyłącze mimośrodowe G1/2  

rozstaw 150 ± 20 mm
• podłączenie deszczowni  

- wyjście górne
• podłączenie natrysku G1/2  

- wyjście dolne

chrom NP80-BAQ13U

Vitto Verdeline 
Deszczownia z natryskiem 
i baterią
Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości  
774 - 1254 mm

• regulowany odstęp deszczowni od 
ściany ułatwiający prawidłowy montaż

• głowica talerzowa SLIM 
kwadratowa wykonana ze stali 
nierdzewnej o rozmiarze  
200 x 200 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk: 
• rączka natrysku kwadratowa  

1 funkcyjna
• strumień: deszcz
• uchwyt przesuwny z regulacją 

kąta ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Bateria natryskowa:
• bateria natryskowa z ogranicznikiem 

przepływu z głowicą ceramiczną 
25 mm

• przyłącze mimośrodowe G1/2, 
rozstaw 150 ± 20 mm

• podłączenie deszczowni G1/2  
- wyjście górne

• podłączenie natrysku G1/2  
- wyjście dolne

Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną

chrom NP81-BVI7UVL 

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ
Opis Kolor Indeks

Vitto Verdeline Black 
Deszczownia z natryskiem 
i baterią
Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości  
774 - 1254 mm

• regulowany odstęp deszczowni od 
ściany ułatwiający prawidłowy montaż

• głowica talerzowa SLIM 
kwadratowa wykonana ze stali 
nierdzewnej w kolorze czarnym 
o rozmiarze 200 x 200 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk: 
• rączka natrysku kwadratowa  

1 funkcyjna
• strumień: deszcz
• uchwyt przesuwny z regulacją 

kąta ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy czarny PVC 150 cm
Bateria natryskowa:
• bateria natryskowa z ogranicznikiem 

przepływu z głowicą ceramiczną 
25 mm

• przyłącze mimośrodowe G1/2, 
rozstaw 150 ± 20 mm

• podłączenie deszczowni G1/2  
- wyjście górne

• podłączenie natrysku G1/2  
- wyjście dolne

Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną

czarny mat NP81-BVI7UVL-BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

 25
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Opis Kolor Indeks

3

Kanto Verdeline 
zestaw natryskowy z deszczownią
Deszczownia:
• Ferro Air-in System – 

napowietrzenie strumienia wody
• przepływ wody w głowicy ~5,9 l/min 

(dla ciśnienia 3 bar) – ograniczenie 
zużycia wody nawet do 50%

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

• drążek metalowy przesuwny  
950 mm

• regulowana wysokość mocowania 
zestawu do ściany

• głowica talerzowa prostokątna  
o rozmiarze 300 mm x 200 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

Natrysk: 
• Ferro Air-in System – 

napowietrzenie strumienia wody
• przepływ wody rączki ~5,5 l/min 

(dla ciśnienia 3 bar) - ograniczenie 
zużycia wody nawet do 50%

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

• rączka natrysku z przełącznikiem 
funkcji typu Click

• rączka natrysku prostokątna 
3 funkcyjna 

• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• pólka z przełącznikiem z głowicą 

ceramiczną typu Click do zmiany 
funkcji natrysku

chrom NP94VL

3

Kanto Verdeline Black 
zestaw natryskowy z deszczownią
Deszczownia:
• Ferro Air-in System – 

napowietrzenie strumienia wody
• przepływ wody w głowicy ~5,9 l/min 

(dla ciśnienia 3 bar) – ograniczenie 
zużycia wody nawet do 50%

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

• drążek metalowy przesuwny 950 
mm

• regulowana wysokość mocowania 
zestawu do ściany

• głowica talerzowa prostokątna 
o rozmiarze 300 mm x 200 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

Natrysk: 
• Ferro Air-in System – 

napowietrzenie strumienia wody
• przepływ wody rączki ~5,5 l/min 

(dla ciśnienia 3 bar) - ograniczenie 
zużycia wody nawet do 50%

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

• rączka natrysku z przełącznikiem 
funkcji typu Click

• rączka natrysku prostokątna 
3 funkcyjna 

• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• wąż natryskowy czarny PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• pólka z przełącznikiem z głowicą 

ceramiczną typu Click do zmiany 
funkcji natrysku

czarny mat NP94VL-BL

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
Opis Kolor Indeks

Coppa  
zestaw natryskowy z deszczownią

Deszczownia:
• Auto Clean System - samoczynne 

czyszczenie dysz deszczowni 
z kamienia wapiennego

• drążek metalowy przesuwny 950 mm
• regulowana wysokość mocowania 

zestawu do ściany
• głowica talerzowa okrągła o średnicy 

225 mm
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
Natrysk: 
• Auto Clean System - samoczynne 

czyszczenie dysz rączki natrysku 
z kamienia wapiennego

• rączka natrysku okrągła 1 funkcyjna
• strumień: deszcz
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• wąż natryskowy w oplocie stalowym 

150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną typu „click” do 
zmiany funkcji natrysku

chrom NP92

Coppa Black 
zestaw natryskowy z deszczownią

Deszczownia:
• Auto Clean System - samoczynne 

czyszczenie dysz deszczowni 
z kamienia wapiennego

• drążek metalowy przesuwny 950 mm
• regulowana wysokość mocowania 

zestawu do ściany
• głowica talerzowa okrągła o średnicy 

225 mm
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
Natrysk: 
•  Auto Clean System - samoczynne 

czyszczenie dysz rączki natrysku 
z kamienia wapiennego

• rączka natrysku okrągła 1 funkcyjna
• strumień: deszcz
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• wąż natryskowy czarny PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną typu „click” do 
zmiany funkcji natrysku

czarny mat NP92-BL

 27
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Opis Kolor Indeks

3   

Vepa  
zestaw natryskowy z deszczownią

Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 950 mm
• regulowana wysokość mocowania 

zestawu do ściany
• okrągła głowica talerzowa o średnicy 

235 mm z czarną tarczą natryskową 
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
Natrysk: 
• okrągła 3 funkcyjna rączka natrysku 

z czarną tarczą natryskową 
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną typu „click” do 
zmiany funkcji natrysku

chrom NP93

3  

 

Wizard Pro  
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości  
850 - 1270 mm

• regulacja wysokości głowicy 
deszczowni - dostosowanie wysokości 
zestawu do wzrostu użytkownika

• głowica talerzowa SLIM okrągła 
wykonana ze stali nierdzewnej 
o średnicy 300 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk: 
• rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną
• wąż podłączeniowy 500 mm 

z nakrętką G1/2 - uniwersalne 
podłączenie do każdej baterii 
wannowej i natryskowej 

chrom NP47

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
Opis Kolor Indeks

3  

 

Wizard Square Pro  
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości  
850 - 1270 mm

• regulacja wysokości głowicy 
deszczowni - dostosowanie wysokości 
zestawu do wzrostu użytkownika

• głowica talerzowa SLIM kwadratowa 
wykonana ze stali nierdzewnej 
o rozmiarze 300 x 300 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:
• rączka natrysku z przełącznikiem 

funkcji typu Click 
• rączka natrysku prostokątna 

3 funkcyjna
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną
• wąż podłączeniowy 500 mm 

z nakrętką G1/2 - uniwersalne 
podłączenie do każdej baterii 
wannowej i natryskowej 

chrom NP48

3  

 

Wizard Pro Black 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości  
850 - 1270 mm

• regulacja wysokości głowicy 
deszczowni - dostosowanie wysokości 
zestawu do wzrostu użytkownika

• głowica talerzowa SLIM okrągła 
wykonana ze stali nierdzewnej 
o średnicy 300 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk: 
• rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną
• wąż podłączeniowy 500 mm 

z nakrętką G1/2 - uniwersalne 
podłączenie do każdej baterii 
wannowej i natryskowej 

czarny mat NP47-BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.
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Opis Kolor Indeks

3  

 

Wizard Square Pro Black 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości  
850 - 1270 mm

• regulacja wysokości głowicy 
deszczowni - dostosowanie wysokości 
zestawu do wzrostu użytkownika

• głowica talerzowa SLIM kwadratowa 
wykonana ze stali nierdzewnej 
o rozmiarze  
300 x 300 mm

• przegub kulowy – regulacja kąta 
ustawienia głowicy talerzowej

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:
• rączka natrysku z przełącznikiem 

funkcji typu Click 
• rączka natrysku prostokątna 

3 funkcyjna
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną
• wąż podłączeniowy 500 mm 

z nakrętką G1/2 - uniwersalne 
podłączenie do każdej baterii 
wannowej i natryskowej 

czarny mat NP48-BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

3  

Wizard 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości 810 - 1150 mm
• głowica talerzowa okrągła wykonana 

z tworzywa sztucznego
• średnica głowicy talerzowej 200 mm
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
Natrysk: 
• rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• uchwyt przesuwny  wykonany 

z tworzywa sztucznego z regulacją 
kąta ustawienia rączki natrysku

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

• wąż natryskowy w oplocie stalowym 
150 cm

Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną 

chrom NP45

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

30
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Wizard Square 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

Deszczownia:
• drążek metalowy przesuwny 

o regulowanej długości 810 - 1150 mm
• głowica talerzowa kwadratowa 

wykonana z tworzywa sztucznego
• wymiary głowicy talerzowej  

200 x 200 mm
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
Natrysk: 
• rączka natrysku kwadratowa  

1 funkcyjna
• strumień: deszcz
• uchwyt przesuwny  wykonany 

z tworzywa sztucznego z regulacją 
kąta ustawienia rączki natrysku

• Ferro Easy Clean System - łatwe 
usuwanie kamienia wapiennego

• wąż natryskowy w oplocie stalowym 
150 cm

Przełącznik natrysku:
• przełącznik wykonany z mosiądzu 

z głowicą ceramiczną 

chrom NP46

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
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Opis Kolor Indeks

3  

Mulo  
zestaw natryskowy przesuwny
• rączka natrysku z przełącznikiem 

funkcji typu Click
• rączka natrysku 3-funkcyjna
• strumień: deszcz, masaż, mieszany
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
• drążek metalowy przesuwny 700 mm
• uchwyt przesuwny z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• regulacja rozstawu uchwytów 

mocujących drążek w zakresie  
500 - 600 mm - przy wymianie 
możliwość montażu w istniejących 
otworach w ścianie

chrom N334

Ø90

21
5

78
0

15
00

Retro Old Bronze *  
zestaw natryskowy przesuwny 
• drążek metalowy przesuwny 780 mm
• rączka natrysku 1-funkcyjna
• strumień: deszcz
• średnica rączki natrysku 90 mm
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy 150 cm w oplocie 

z mosiądzu
• końcówka węża stożkowa
• mechanizm przesuwny metalowy

stary brąz N160BR

69 

31 42 

88
 

1500

88
 

16,5

24
0

68,5 Sinus Black 
zestaw natryskowy punktowy 
• rączka natrysku 1-funkcyjna 
• strumień: deszcz
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• wąż natryskowy PVC 150 cm
• końcówka węża stożkowa
• uchwyt punktowy z regulacją kąta 

ustawienia rączki natrysku
• opakowanie blister

czarny mat U170BL-B

ZESTAWY NATRYSKOWE

* Produkty dedykowane do stylistyki natrysku Retro Old Bronze: 
baterie Antica →  strona 19,  akcesoria łazienkowe Antica → strona 4132



Opis Kolor Indeks

Phila Black 
rączka natryskowa
• Auto Clean System - samoczynne 

czyszczenie dysz rączki natrysku 
z kamienia wapiennego

• 1-funkcyjna
• strumienie: deszcz
• średnica: 120 mm

czarny mat S175BL

 

3

Click 
rączka natryskowa
• rączka natrysku z przełącznikiem 

funkcji typu Click 
• 3-funkcyjna
• strumienie: deszcz, masaż, mieszany
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego

chrom S350-B

G1/2

Ø97

24
0

 

3

Cortina Black  
rączka natrysku

• 3-funkcyjna
• strumienie: deszcz, masaż, mieszany
• średnica: 97 mm
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego

czarny mat S340BL-B

RĄCZKI NATRYSKU

 33
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Opis Kolor Indeks

Ø
22

310

9

353
25

G
1/

2
Ø

50

Ø200

 

 

Zestaw natryskowy  
- ramię z deszczownią Slim
• głowica talerzowa SLIM wykonana ze 

stali nierdzewnej
• średnica głowicy talerzowej 200 mm
• Ferro Easy Clean System – łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• długość ramienia natrysku 310 mm
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
• przyłącze G1/2
• rozeta

czarny mat NPT11BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

Ø
22

350

9

393
25

G
1/

2
Ø

50

Ø250

 

 

Zestaw natryskowy  
- ramię z deszczownią Slim
• głowica talerzowa SLIM wykonana ze 

stali nierdzewnej
• średnica głowicy talerzowej 250 mm
• Ferro Easy Clean System – łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• długość ramienia natrysku 350 mm
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
• przyłącze G1/2
• rozeta

czarny mat NPT13BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

12
4

25

350

7

25

250G
1/

2
50

 

 

Zestaw natryskowy  
- ramię z deszczownią Slim
• głowica talerzowa SLIM wykonana ze 

stali nierdzewnej
• wymiary głowicy talerzowej 250x250 mm 
• Ferro Easy Clean System – łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• długość ramienia natrysku 350 mm
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
• przyłącze G1/2
• rozeta

czarny mat NPT14BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

Slim Black 
głowica talerzowa deszczowni 300
• średnica: 300 mm
• strumień: deszcz
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
• przyłącze G1/2
• materiał: stal nierdzewna

czarny mat DSN07BL

Slim Black 
głowica talerzowa deszczowni 
300x300
• wymiary: 300x300 mm
• strumień: deszcz
• Ferro Easy Clean System - łatwe 

usuwanie kamienia wapiennego
• przegub kulowy – regulacja kąta 

ustawienia głowicy talerzowej
• przyłącze G1/2
• materiał: stal nierdzewna

czarny mat DSN08BL

DESZCZOWNIE

34



Opis Kolor Indeks

G1/2Ø
22

55

10

R45

350

9

25

G
1/

2
Ø

50

Ramię natrysku do głowicy 
natryskowej
• L=350 mm
• przyłącze G1/2
• rozeta

czarny mat RN350BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

G1/2
60

25
350

7

25

G
1/

2
50

Ramię natrysku Square do głowicy 
natryskowej
• L=350 mm
• przyłącze G1/2
• rozeta

czarny mat RN350KBL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

RAMIONA NATRYSKÓW PODTYNKOWYCH
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Opis Kolor Indeks

G
1/

2

Ø
55

G1/2

36 Przyłącze kątowe do węża 
natryskowego
• przyłącze G1/2

czarny mat PKN11BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

G
1/

2

3050

G1/2

48 Przyłącze kątowe do węża 
natryskowego
• przyłącze G1/2
• rozeta

czarny mat PKN13BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

G
1/

2
Ø

50

Ø
27

Ø
22

16

G1/2

36

64 Przyłącze kątowe z uchwytem  
do węża natryskowego
• uchwyt na rączkę natryskową
• przyłącze G1/2
• rozeta

czarny mat PKN14BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

G
1/

2

26

G1/2

64

50 Ø
22

16

40

Przyłącze kątowe z uchwytem  
do węża natryskowego
• uchwyt na rączkę natryskową
• przyłącze G1/2
• rozeta

czarny mat PKN15BL

Produkt dostępny  
w III kwartale 2022 r.

PRZYŁĄCZA KĄTOWE

36



ZAWORY KĄTOWE
Opis Kolor Indeks

26
x2

6

B

19
C

A

29

48
x4

8

Zawór kątowy
• głowica ceramiczna
• rozeta
• brak kontaktu przepływającej wody 

z powłoką lakiernicza
• ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura pracy: 

100°C

czarny mat

Ø
28

B

29
C

A

43

Ø
53

Zawór kątowy
• głowica ceramiczna
• rozeta
• brak kontaktu przepływającej wody 

z powłoką lakiernicza
• ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura pracy: 

100°C

Z

A B C [mm] rozmiary przyłączy Indeks 
G1/2 G3/8 77 1/2”x3/8” Z293-BL
G1/2 G1/2 77 1/2”x1/2” Z294-BL

A B C [mm] rozmiary przyłączy Indeks 
G1/2 G3/8 79 1/2”x3/8” Z295-BL
G1/2 G1/2 79 1/2”x1/2” Z296-BL
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BVI1VLBL  Vitto Verdeline Black bateria wannowa ścienna
N375BL-B  Phila Black zestaw natryskowy przesuwny
AGR09BL  Greta Black wieszak na ręcznik pojedynczy 
AGR33BL  Greta Black uchwyt na papier toaletowy
AGR14BL  Greta Black szczotka do WC 

 39
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Wachlarz produktów z kategorii akcesoria łazienkowe to 
prawdziwa gratka dla użytkowników szukających dodatków  
pasujących do reszty wyposażenia. Dobrane ze szczególną 
starannością, wykończone tak, aby pasowały do kolekcji baterii 
Ferro, stanowią funkcjonalne, trwałe i praktyczne uzupełnienie 
armatury w naszych łazienkach. Wysoka jakość wykończenia, 
ergonomia kształtów sprawią, że użytkownicy będą z nich 
korzystać i cieszyć się wygodą przez długie lata.

AKCESORIA

Akcesoria
łazienkowe

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

SMILE
49

GRETA
45

GRETA BLACK
47

ANTICA
41

RETRO
43

40



ANTICA
Opis Kolor Indeks

55
,5

167 125

Mydelniczka szklana stary brąz AAI02BR

98
155 107,5

 Szklanka pojedyncza stary brąz AAI03BR

77

89 55,5

Wieszak pojedynczy stary brąz AAI05BR

55
,5

89

656

Wieszak na ręcznik pojedynczy 

• długość: 600 mm

stary brąz AAI09BR

55
,5

13
5

656

Wieszak na ręcznik podwójny

• długość: 600 mm

stary brąz AAI10BR

10
2

600

14
7

Półka szklana 

• wymiary: 600 x147 mm

stary brąz AAI13BR

Produkty dedykowane do stylistyki akcesoriów łazienkowych Antica: 
baterie Antica →  strona 19,  natrysk przesuwny Retro Old Bronze →  strona 32  41
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Opis Kolor Indeks

36
0

190 128

Szczotka do WC stary brąz AAI14BR

10
7

147

89

Uchwyt na papier toaletowy stary brąz AAI33BR

16
6

155 124

Dozownik na mydło stary brąz AAI34BR

656

21
5

12
0

Półka na ręczniki z wieszakiem na 
ręcznik

stary brąz AAI35BR

ANTICA

Produkty dedykowane do stylistyki akcesoriów łazienkowych Antica: 
baterie Antica →  strona 19,  natrysk przesuwny Retro Old Bronze →  strona 3242



Opis Kolor Indeks

55
,5

167 125

Mydelniczka szklana chrom ARE02

98

155 107,5

Szklanka pojedyncza chrom ARE03

77

89 55,5

Wieszak pojedynczy chrom ARE05

55
,5

89

656

Wieszak na ręcznik pojedynczy

• długość: 600 mm 

chrom ARE09

Wieszak na ręcznik podwójny 

• długość: 600 mm 

chrom ARE10

10
2

14
7

600

Półka szklana

• wymiary: 600 x 147 mm

chrom ARE13

RETRO

 43
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Opis Kolor Indeks

36
0

190 128

Szczotka do WC chrom ARE14

10
7

147

89

Uchwyt na papier toaletowy chrom ARE33

16
6

155 124

Dozownik na mydło chrom ARE34

656

21
5

12
0

Półka na ręczniki z wieszakiem na 
ręcznik

chrom ARE35

RETRO

44



GRETA
Opis Kolor Indeks

116,5

43

103

Mydelniczka szklana 

• elementy szklane

chrom AGR02

99,5 

95

69

Szklanka pojedyncza
• elementy szklane

chrom AGR03

35

29

50

Wieszak pojedynczy chrom AGR05

35

61

600

Wieszak na ręcznik pojedynczy
• długość: 600 mm

chrom AGR09

35

12
2

600

Wieszak na ręcznik podwójny

• długość: 600 mm

chrom AGR10

43,5

13
7

186

Wieszak na ręcznik - kwadratowy chrom AGR11

 45

NOWOŚCI 2022



Opis Kolor Indeks

117

37
4

85

Szczotka do WC 
• elementy szklane

chrom AGR14

43,5

83
,5

132

Uchwyt na papier toaletowy chrom AGR33

98

16
5

80

Dozownik na mydło 
• elementy szklane

chrom AGR34

GRETA

46



GRETA BLACK
Opis Kolor Indeks

116,5

43

103

Mydelniczka szklana

• elementy szklane

black AGR02BL

99,5 

95

69

Szklanka pojedyncza

• elementy szklane

black AGR03BL

35

29

50

Wieszak pojedynczy black AGR05BL

35

61

600

Wieszak na ręcznik pojedynczy

• długość: 600 mm

black AGR09BL

35

12
2

600

Wieszak na ręcznik podwójny

• długość: 600 mm

black AGR10BL

43,5

13
7

186

Wieszak na ręcznik - kwadratowy black AGR11BL
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Opis Kolor Indeks

117

37
4

85

Szczotka do WC 

• elementy szklane

black AGR14BL

43,5

83
,5

132

Uchwyt na papier toaletowy black AGR33BL

98

16
5

80

Dozownik na mydło 
• elementy szklane

black AGR34BL

GRETA BLACK

48



Opis Kolor Indeks

60

110 120

Mydelniczka szklana 

• elementy szklane

chrom ASM02

10
3

66 95

Szklanka pojedyncza

• elementy szklane

chrom ASM03

56

ø53 ø55

Wieszak pojedynczy chrom ASM05

53

83 65

Wieszak podwójny chrom ASM06

75
ø3

5

ø26,5

450
Wieszak na ręcznik pojedynczy

• długość: 450 mm

chrom ASM07

75
ø3

5

ø26,5

627

ø12

Wieszak na ręcznik pojedynczy

• długość: 600 mm 

chrom ASM09

SMILE

 49
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SMILE
Opis Kolor Indeks

12
5

ø3
5

ø26,5

627

ø12

Wieszak na ręcznik podwójny

• długość: 600 mm

chrom ASM10

55

500

14
0

Półka szklana 
• wymiary: 500 x 140 mm
• elementy szklane

chrom ASM13
32

7
82

110

Szczotka do WC chrom ASM14

75
ø5

3

163,5

Uchwyt na papier toaletowy chrom ASM33

16
2

120ø60 Dozownik na mydło chrom ASM34

10
8

ø53

627

22
5

Półka na ręczniki z wieszakiem na 
ręcznik

chrom ASM35

50



Dobierając armaturę w wykończeniu innym niż chrom, warto 
pamiętać również o akcesoriach w takiej kolorystyce. Gamę 
korków i syfonów z oferty Ferro uzupełniły złote produkty, tym 
samym w prosty sposób można skompletować zestawy w pełnej 
gamie kolorystycznej armatury Ferro. Harmonia, którą tworzą 
dobrane barwą zestawy tworzy wrażenie jednolitej całości 
i porządku.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA

Akcesoria
i części zamienne

ZAWORY SPUSTOWE
52

SYFONY
52
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Opis Kolor Indeks

Quadro syfon butelkowy
• G1 1/4 x 32 mm
• regulowana rura odpływu do 330 mm 

z rozetą

złoty S280G

Rotondo syfon butelkowy
• G1 1/4 x 32 mm
• regulowana rura odpływu do 330 mm 

z rozetą

złoty S282G

Ø39

m
ax
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G1 1/4

Zawór spustowy G5/4
• do umywalek z przelewem
• wykonany z mosiądzu

złoty S283G

Rotondo 
zawór spustowy G5/4
• do umywalek z przelewem
• wykonany z mosiądzu

złoty S285G

Zawór spustowy G5/4
• korek mosiężny czarny
• do umywalek z przelewem
• korpus wykonany z trwałego 

polipropylenu
• pakowanie: blister

czarny mat S289BL-B

Zawór spustowy G5/4
• korek mosiężny czarny
• do umywalek z przelewem
• korpus wykonany z trwałego 

polipropylenu
• pakowanie: blister

czarny mat S290BL-B

SYFONY I ZAWORY SPUSTOWE
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STAL SZLACHETNA

ZŁOTY STARY BRĄZ

CZARNY

Baterie
kuchenne

Modny, nowoczesny design baterii w połączeniu 
z funkcjonalnymi udogodnieniami zapewniającymi 
komfort użytkowania podczas codziennych prac, bogata 
oferta wzorów i stylów pozwala dokonać wyboru modelu 
odpowiedniego do każdej kuchni. W ofercie Ferro znajdują 
się również baterie w stylu retro przeznaczone do klasycznie 
urządzonych wnętrz.

CAMIRA INOX
54

FIESTA
54

ANTICA
54

ANTICA
54

ZUMBA NERO
54

CAMIRO INOX
54

ZUMBA INOX
55

BATERIE KUCHENNE

CHROM

ALGEO
56
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BATERIE KUCHENNE
Opis Kolor Indeks
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Fiest Gold 
bateria zlewozmywakowa stojąca 
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M18x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne  

G3/8 - M10x1

złoty BFI4G
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Antica 
bateria zlewozmywakowa stojąca
• głowice ceramiczne
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M24x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne  

G 3/8 - M10x1

stary brąz BAI4BR
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Antica 
bateria zlewozmywakowa ścienna
• głowice ceramiczne
• montaż naścienny
• regulator strumienia M22x1
• 200 mm obrotowa wylewka
• przyłącze mimośrodowe G1/2 

rozstaw 150 ± 20 mm

stary brąz BAI5BR

Camira Inox  
bateria zlewozmywakowa stojąca 
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M22x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne  

G3/8 - M10x1 

stal 
szlachetna

BCR4

Camiro Inox  
bateria zlewozmywakowa stojąca 
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• regulator strumienia M22x1
• obrotowa wylewka
• przyłącza elastyczne  

G3/8 - M10x1 

stal 
szlachetna

BCQ4

54



Opis Kolor Indeks

Zumba Nero 
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z elastyczną wylewką
• wszystkie widoczne elementy 

w kolorze czarnym
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• elastyczna wylewka
• możliwość ustawiania dowolnego 

kształtu wylewki
• zmienny zasięg wylewki  

od 130 mm do 390 mm
• zmienna wysokość wylewki  

od 230 mm do 456 mm
• regulator strumienia M22x1
• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

czarny mat BZA4BLB

Zumba Inox 
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z elastyczną wylewką
• korpus, uchwyt i obudowa aeratora  

wykonane ze stali nierdzewnej
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• elastyczna wylewka
• możliwość ustawiania dowolnego 

kształtu wylewki
• zmienny zasięg wylewki  

od 200 mm do 439 mm
• zmienna wysokość wylewki  

od 274 mm do 418 mm
• regulator strumienia M22x1
• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

stal/czarny BZA4BSS

Zumba Inox 
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z elastyczną wylewką
• korpus, uchwyt i obudowa aeratora  

wykonane ze stali nierdzewnej
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• elastyczna wylewka
• możliwość ustawiania dowolnego 

kształtu wylewki
• zmienny zasięg wylewki  

od 200 mm do 439 mm
• zmienna wysokość wylewki  

od 274 mm do 418 mm
• regulator strumienia M22x1
• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

stal/beżowy BZA4PSS

Zumba Inox 
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z elastyczną wylewką
• korpus, uchwyt i obudowa aeratora  

wykonane ze stali nierdzewnej
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• elastyczna wylewka
• możliwość ustawiania dowolnego 

kształtu wylewki
• zmienny zasięg wylewki  

od 200 mm do 439 mm
• zmienna wysokość wylewki  

od 274 mm do 418 mm
• regulator strumienia M22x1
• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

stal/srebrny BZA4SSS

Zumba Inox 
bateria zlewozmywakowa stojąca 
z elastyczną wylewką
• korpus, uchwyt i obudowa aeratora  

wykonane ze stali nierdzewnej
• regulator ceramiczny
• montaż jednootworowy
• elastyczna wylewka
• możliwość ustawiania dowolnego 

kształtu wylewki
• zmienny zasięg wylewki  

od 200 mm do 439 mm
• zmienna wysokość wylewki  

od 274 mm do 418 mm
• regulator strumienia M22x1
• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

stal/biały BZA4WSS

BATERIE KUCHENNE
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Opis Kolor Indeks

Algeo 
bateria zlewozmywakowa ścienna 
z elastyczną wylewką
• regulator ceramiczny
• regulator strumienia M22x1
• przyłącze mimośrodowe G1/2  

rozstaw 150 ± 20 mm
• montaż naścienny
• możliwość ustawiania dowolnego 

kształtu wylewki
• kolor wylewki: czarny

chrom BAG5FB

BATERIE KUCHENNE
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BATERIE I ZAWORY CZASOWE

BATERIE UMYWALKOWE 
CZASOWE 
SAMOZAMYKAJĄCE
58

ZAWORY NATRYSKOWE 
CZASOWE 
SAMOZAMYKAJĄCE
58

ZAWORY PISUAROWE 
CZASOWE 
SAMOZAMYKAJĄCE
59

Nowa seria baterii i zaworów czasowych stanowi 
uzupełnienie dotychczasowej oferty produktów 
dedykowanych do miejsc publicznych. Produkty te 
wyposażone są w innowacyjne rozwiązania koncentrujące się 
na maksymalnych oszczędnościach wody przy zachowaniu 
komfortu użytkowania. Klient może regulować ilość 
wypływającej wody przy jednorazowym użyciu, a dodatkowo 
posiadają zabezpieczenie antywandalowe.

Armatura
specjalistyczna

ARMATURA SPECJALISTYCZNA
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Opis Kolor Indeks

Presstige Pro 
bateria umywalkowa czasowa 
z regulacją wypływu i z wbudowanym 
mieszaczem
• fabrycznie ustawiony czas wypływu:  

15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 
3 bar)

• regulowany czas wypływu 
w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia 
dynamicznego 3 bar)

• przepływ wody przy ciśnieniu 
dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 6 l/min 
dla wody zmieszanej

• maksymalna temperatura wody: 90°C 
• zalecana temperatura wody gorącej: 

< 65°C 
• zalecany zakres ciśnienienia:  

0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
• maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
• przyłącza do instalacji wodnej:  

2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)

chrom Z501R

Presstige Pro 
bateria umywalkowa czasowa 
z regulacją wypływu
• fabrycznie ustawiony czas wypływu: 

15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 
3 bar)

• regulowany czas wypływu 
w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia 
dynamicznego 3 bar)

• przepływ wody przy ciśnieniu 
dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11l/min.

• maksymalna temperatura wody: 90°C 
• zalecana temperatura wody gorącej: 

< 65°C 
• zalecany zakres ciśnienienia:  

0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
• maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
• przyłącze do instalacji wodnej:  

1 x G1/2 GZ
• zalecane mieszacze:  

MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8” 
MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2” 

chrom Z501

Presstige Pro 
podtynkowy zawór natryskowy 
czasowy z regulacją wypływu
• Anti Vandal System - zabezpieczenie 

rozety przed nieuprawnionym 
demontażem 

• fabrycznie ustawiony czas wypływu: 
30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 
3 bar)

• regulowany czas wypływu 
w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia 
dynamicznego 3 bar)

• przepływ wody przy ciśnieniu 
dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.

• maksymalna temperatura wody: 90°C 
• zalecana temperatura wody gorącej: 

< 65°C
• zalecany zakres ciśnienienia:  

0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
• maksymalne ciśnienie statyczne:  

10 bar
• siła potrzebna do uruchomienia:  

do 41 N
• przyłącza do instalacji wodnej:  

2 x G1/2 GZ

chrom Z503

BATERIE I ZAWORY CZASOWE

58



Opis Kolor Indeks

Presstige ProSQ 
podtynkowy zawór natryskowy 
czasowy z regulacją wypływu
• Anti Vandal System - zabezpieczenie 

rozety przed nieuprawnionym 
demontażem 

• fabrycznie ustawiony czas wypływu: 
30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 
3 bar)

• regulowany czas wypływu 
w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia 
dynamicznego 3 bar)

• przepływ wody przy ciśnieniu 
dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.

• maksymalna temperatura wody: 90°C 
• zalecana temperatura wody gorącej: 

< 65°C
• zalecany zakres ciśnienienia:  

0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
• maksymalne ciśnienie statyczne:  

10 bar
• siła potrzebna do uruchomienia:  

do 41 N
• przyłącza do instalacji wodnej:  

2 x G1/2 GZ

chrom Z503SQ

Presstige Pro 
zawór pisuarowy czasowy z regulacją 
wypływu
• czas wypływu: ~11 s 

(dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
• zalecane ciśnienie dynamiczne:  

0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
• maksymalne ciśnienie statyczne:  

1 MPa (10 bar)
• maksymalna temperatura wody: <25°C 
• siła potrzebna do uruchomienia: do 26 N
• klasyfikacja: zawór 1,5-litrowy
• minimalny strumień objętości wody 

dostarczonej Qmin: 0,15 l/s
• przyłącza do instalacji wodnej:  

1 x G1/2 GZ

chrom Z502

BATERIE I ZAWORY CZASOWE
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BFI2G Fiesta Gold bateria umywalkowa stająca
BFI6G Fiesta Gold bateria bidetowa stająca
S282G  Rotondo syfon butelkowy

60



INDEKS PRODUKTÓW
Indeks Strona
A
AAI02BR 41
AAI03BR 41
AAI05BR 41
AAI09BR 41
AAI10BR 41
AAI13BR 41
AAI14BR 42
AAI33BR 42
AAI34BR 42
AAI35BR 42
AGR02 45
AGR02BL 47
AGR03 45
AGR03BL 47
AGR05 45
AGR05BL 47
AGR09 45
AGR09BL 47
AGR10 45
AGR10BL 47
AGR11 45
AGR11BL 47
AGR14 46
AGR14BL 48
AGR33 46
AGR33BL 48
AGR34 46
AGR34BL 48
ARE02 43
ARE03 43
ARE05 43
ARE09 43
ARE10 43
ARE13 43
ARE14 44
ARE33 44
ARE34 44
ARE35 44
ASM02 49
ASM03 49
ASM05 49
ASM06 49
ASM07 49
ASM09 49
ASM10 50
ASM13 50
ASM14 50
ASM33 50
ASM34 50
ASM35 50
B
BAG2APO 20
BAG5FB 20, 56
BAI2BR 19
BAI4BR 19, 54
BAI5BR 19, 54
BAI6BR 19

Indeks Strona
BAI7BR 19
BAI11BR 19
BCQ4 54
BCR4 54
BFI1G 16
BFI2AG 16
BFI2FB 21
BFI2G 16
BFI2LG 16
BFI4G 17, 54
BFI6G 16
BFI7G 16
BFO3 22
BFO5 22
BFO11AA 22
BVI1RVL 18
BVI1VLG 15
BVI2LVLG 15
BVI2VLG 15
BVI6VLG 15
BVI7VLG 15
BZA4BLB 55
BZA4BSS 55
BZA4PSS 55
BZA4SSS 55
BZA4WSS 55
BZI11R 18
D
DSN07BL 34
DSN08BL 34
N
N160BR 32
N334 32
NP45 30
NP46 31
NP47 28
NP47-BL 29
NP48 29
NP48-BL 30
NP80-BAQ13U 24
NP81-BVI7UVL 24
NP81-BVI7UVL-BL 25
NP92 27
NP92-BL 27
NP93 28
NP94VL 26
NP94VL-BL 26
NPT11BL 34
NPT13BL 34
NPT14BL 34
P
PKN11BL 36
PKN13BL 36
PKN14BL 36
PKN15BL 36
R
RN350BL 35
RN350KBL 35

Indeks Strona
S
S175BL 33
S280G 52
S282G 52
S283G 52
S285G 52
S289BL-B 52
S290BL-B 52
S340BL-B 33
S350-B 33
U
U170BL-B 32
Z
Z293-BL 37
Z294-BL 37
Z295-BL 37
Z296-BL 37
Z501 58
Z501R 58
Z502 59
Z503 58
Z503SQ 59
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Dystrybucja
i regiony

DYSTRYBUCJA

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ MARKETY

bokm@ferro.pl 
komunikacja w sprawie zamówień z kanału DIY

+48 784 035 670
+48 784 035 688
+48 784 035 599

SPEDYCJA KRAJ

+48 784 035 561

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ HURT

zamowienia@ferro.pl 
komunikacja w sprawie zamówień

REGIONY HANDLOWE

1.6

1.3 1.5

1.4

1.1
1.2

3.5

3.63.4

3.1

3.3

4.4

4.2

4.3

4.1

2.5

2.3

2.2

2.1

2.6

3.2

Region Województwo Telefon

1.1 
1.5 
1.2

Małopolskie
Małopolskie
Podkarpackie

+48 784 035 630

1.3
1.6

Śląskie
Śląskie

+48 724 920 119

1.4 Świętokrzyskie +48 784 035 677

2.1
2.5
2.6

Dolnośląskie
Lubuskie
Opolskie

+48 724 920 124

2.2 
2.3

Wielkopolskie 
Wielkopolskie

+48 724 920 106

3.1
3.2
3.4 
3.5
3.6

Mazowieckie
Mazowieckie
Łódzkie 
Lubelskie
Mazowieckie

+48 724 920 121

3.3 Podlaskie +48 724 920 106

4.1
4.2
4.3
4.4

Zachodniopomorskie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

+48 784 035 677
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Ferro prowadzi dystrybucję swoich produktów na rynku krajowym w czterech regionach 
za pośrednictwem dwóch kanałów – „tradycyjnego” obejmującego głównie hurtownie oraz 
„nowoczesnego” obejmującego sieci specjalistycznych sklepów wielkopowierzchniowych. 
Tradycyjny kanał dystrybucji, obecnie najbardziej rozpowszechniony w Polsce, bazuje na współpracy 
z punktami sprzedaży hurtowej, sieciami hurtowni, grupami zakupowymi oraz hurtowniami na terenie 
całego kraju. Najwięksi odbiorcy hurtowi stanowią w tym modelu źródło zaopatrzenia dla mniejszych 
hurtowni, instalatorów oraz sklepów detalicznych. 

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI 
KIEROWNICY REGIONÓW
DORADCY TECHNICZNI

SERWIS
REKLAMACJE
WSPARCIE TECHNICZNE

serwis@ferro.pl

+48 12 25 62 121
+48 12 25 62 122
+48 12 25 62 123

Szef serwisu: +48 784 035 623

CERTYFIKATY

cert@ferro.pl
udostępnianie dokumentacji technicznej 
i certyfikatów, pomoc w sprawach związanych 
z wprowadzeniem towarów do obrotu

+48 12 25 62 187

INFOLINIA FERRO
+48 801 798 001

Region Województwo Telefon

1.1 Małopolskie +48 784 035 632

1.2 Podkarpackie +48 668 452 092

1.3 Śląskie +48 784 035 675

1.4 Świętokrzyskie +48 784 035 635

1.5 Małopolskie +48 724 920 095

1.6 Śląskie +48 668 452 314

Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy) +48 724 920 054
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji +48 784 035 675

2.1 Dolnośląskie +48 668 452 016

2.2 Wielkopolskie +48 784 035 645

2.3 Wielkopolskie +48 724 920 114

2.5 Lubuskie +48 668 451 972

2.6 Opolskie +48 784 035 644

Regionalny Kierownik Sprzedaży +48 784 035 640
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji +48 724 920 096
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy) +48 724 920 098

3.1 Mazowieckie +48 784 035 661

3.2 Mazowieckie +48 784 035 654

3.3 Podlaskie +48 784 035 651

3.4 Łódzkie +48 724 920 024

3.5 Lubelskie +48 784 035 690

3.6 Mazowieckie +48 784 035 660

Regionalny Kierownik Sprzedaży +48 724 920 130
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji +48 784 035 652
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy) +48 724 270 018

4.1 Zachodniopomorskie +48 784 035 642

4.2 Kujawsko-pomorskie +48 784 035 665

4.3 Pomorskie +48 784 035 653

4.4 Warmińsko-mazurskie +48 784 035 590

Regionalny Kierownik ds. Inwestycji +48 724 920 028
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FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

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

www.ferro.pl

/grupaferro

/ferro_group_official

/ferro-group

/baterieFERRO

/ferro_group




