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Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo - 
logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład 
Grupy, której podmiotem dominującym jest 
FERRO S.A. wchodzą także:

- 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

Jakość pod lupą

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

FERRO dba o doskonałą jakość swoich 
produktów. Firma kładzie szczególny nacisk 
na spełnienie wymogów obowiązujących 
norm, utrzymanie wysokich parametrów 
technicznych, bezpieczeństwa 
i funkcjonalności produktów. Wszystkie 
produkty fi rmy podlegają niezwykle dokładnym 
i restrykcyjnym procedurom weryfi kacji jakości. 
Są kontrolowane na każdym stanowisku 
produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem 
procesów kontroli jakości czuwają wysoko 
wykwalifi kowani inżynierowie odpowiedzialni 
za jakość i certyfi kację 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.



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.

Click
Przełączanie rodzaju strumienia 
natrysku za pomocą przycisku

Anti Twist
Węże posiadające końcówkę Anti 
Twist nie skręcają się.

Regulacja w pionie
Regulacja montażu drążka w pionie.

Regulacja wysokości głowicy 
deszczowni 
Dostosowanie wysokości zestawu do 
wzrostu użytkownika.

Regulacja w poziomie
Regulacja odległości drążka od ściany.

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

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.

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

PROGRAM NATRYSK

Eco+
Produkty z tym znakiem zużywają 
mniej wody i energii w porównaniu ze 
standardowymi modelami.
Ferro Eco Save
Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala 
na oszczędność wody nawet do 50%. 
Montowany w bateriach natrysko-
wych ogranicza przepływ wody.

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

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

Jakość

Trwałość

Produkty FERRO wyróżniają wysoka jakość, innowacyjność 
i doskonałe wzornictwo. Potwierdzają to liczne nagrody 
i wyróżnienia. Firma może pochwalić się także własnym Centrum 
Laboratoryjno-Szkoleniowym. Zadaniem tej unikalnej na polskim 
rynku jednostki badawczej jest sprawdzanie prototypów wyrobów 
schodzących z taśm fabrycznych producenta. Dlatego są one 
bezawaryjne, jakościowe i ergonomiczne. Potwierdzeniem klasy 
armatury FERRO jest udzielana na nią gwarancja. Zapewniamy także 
dostępność części zamiennych do naszych produktów.  

Natryski FERRO wyróżnia wysoka jakość, która zapewnia bezproblemowe 
użytkowanie. Ich żywotność można wydłużyć odpowiednio je 
eksploatując i regularnie czyszcząc. Kamień z twardej wody i osady 
z kosmetyków to trudni przeciwnicy w walce o idealną strefę prysznica. 
Jednak regularne czyszczenie delikatnymi środkami myjącymi (bez substancji 
ściernych, bez chloru i wybielaczy), a także wycieranie baterii i natrysku do 
sucha z pewnością wpłyną na wydłużenie czasu ich użytkowania. Rączki 
natrysku i deszczownice FERRO wyposażone są dodatkowo w Ferro Easy 
Clean System, który pomaga usuwać nagromadzony kamień wapienny 
z dyszy podających wodę. Dzięki temu pozostają one drożne.   
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Ekologia
Prysznic jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w naszych 
łazienkach. Wybieramy go nie tylko ze względu na nowoczesny design, 
ale także możliwości oszczędzania wody. Jak duże? Do napełnienia 
wanny potrzebujemy ok. 100 litrów wody. Natomiast podczas 5-minutowej 
kąpieli pod prysznicem z wykorzystaniem ekoarmatury zużywamy ok. 
32 litrów. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu w armaturze prysznicowej 
FERRO takich rozwiązań, jak regulatory ceramiczne, ograniczniki przepływu 
wody, napowietrzacze czy sterowanie jednouchwytowe. Wszystkie one 
efektywnie wpływają na zmniejszenie ilości wylewanej podczas kąpieli 
wody. Znajdziemy je w bateriach i natryskach sygnowanych logo VerdeLine. 

STREFA PRYSZNICA
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ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB

Jak urządzić strefę 
prysznica by była 
multifunkcyjna 

Jakie mamy 
możliwości 

Strefa prysznica to przestrzeń multifunkcjonalna. Może zaspokoić 
potrzeby wszystkich użytkowników biorąc pod uwagę różnorodność 
ich potrzeb. To rozwiązanie lubiane przez architektów, dające wiele 
możliwości aranżacyjnych. Dziś nie będzie to wyłącznie zamykana 
kabina narożna. Prysznic potrzebuje w łazience coraz więcej miejsca. 
Często nie posiada drzwi ani brodzika - jest tzw. kabiną walk-in. 
Wygodnie umyją się w niej osoby w różnym wieku, także te wymagające 
pomocy. Dostępne zestawy prysznicowe oferują rozwiązania z wyborem 
siły strumienia wody, a także opcję deszczowni. Mamy również możliwość 
regulacji wysokości natrysku, jak i jego pozycji. To my decydujemy, jak 
ma wyglądać nasza strefa prysznica i jak powinna nam służyć.  

Popularność prysznica sprawia, że dziś jest to produkt dający 
szerokie możliwości funkcjonalne, jak i aranżacyjne. Jeśli nie 
chcemy rezygnować z wanny, a jednocześnie korzystać z prysznica, 
wybierzmy  baterię wannową z przełącznikiem i łamaną (chowaną) 
wylewką. Możemy do niej dobrać dowolny zestaw natryskowy. 
Najpopularniejszym rozwiązaniem do kabin prysznicowych pozostają 
natynkowe zestawy z baterią, którym coraz częściej towarzyszy 
deszczownia. W nowoczesnych strefach natrysku, które aranżowane 
są bez brodzika, a z odpływem liniowym, chętnie wykorzystuje się 
natomiast zestawy montowane podtynkowo. Równie dobrze sprawdzą 
się tu jednak nowoczesne i funkcjonalne zestawy natynkowe z baterią.

Codzienne 
korzystanie
Łazienka to miejsce, w którym powinniśmy czuć się komfortowo 
i bezpiecznie. Często musi odpowiadać na różne potrzeby 
mieszkańców domu, a jej wyposażenie mierzy się z dużą 
częstotliwością użytkowania. Dlatego tak ważny jest odpowiedni 
wybór znajdujących się w niej sprzętów. Postawmy na te od zaufanego 
producenta. Przed zakupem warto sprawdzić jak długo działa na rynku, 
czy posiada nagrody i wyróżnienia oraz niezbędne atesty i certyfikaty. W 
łazience, w której wykorzystuje się dużo wody, konieczny będzie także 
wybór wyposażenia ograniczającego jej zużycie. W przypadku FERRO 
będzie to armatura z linii VerdeLine.  
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Rozwiązania 
dostosowane do 
potrzeb 
Kąpiel w kabinie prysznicowej daje wiele 
możliwości. Często kojarzy się z krótkim, 
oszczędnym prysznicem. Jednak tylko od 
nas zależy, jak będziemy z niej korzystać. 
Zestawy natryskowe z deszczownią zapraszają 
do dłuższych, wyjątkowo relaksujących kąpieli w 
strugach ciepłego deszczu. Jednak równie dobrze 
służyć będą tym, którzy wolą szybkie, pobudzające 
mycie w chłodnej wodzie.  

STREFA PRYSZNICA
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MONTAŻ

Prosty  
montaż
Montaż zestawów natryskowych FERRO jest bardzo prosty i intuicyjny. 
Każdy sprzedajemy w komplecie, co oznacza, że podczas instalacji nie 
musimy poszukiwać dodatkowych elementów montażowych. Zestawy 
FERRO idealnie nadają się do remontowanych łazienek. Posiadają bowiem 
regulację wysokości, która pozwala na montaż w starych, dotychczasowych 
otworach. Właściwość tę można także wykorzystać w nowych 
pomieszczeniach dobierając miejsce mocowania tak, by znajdowało się na 
łączeniu płytek. Warto pamiętać, że zestawy podtynkowe wymagają kucia w 
ścianach. Dlatego na ich wybór warto zdecydować się w nowych łazienkach 
lub podczas generalnych remontów.  
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Łatwa  
pielęgnacja

Trwałość 
wykończenia

Kluczem do długotrwałego i bezproblemowego użytkowania zestawów 
prysznicowych FERRO jest ich systematyczna pielęgnacja. Nie jest ona 
trudna ani czasochłonna. Wystarczy regularne czyszczenie elementów 
natrysku oraz baterii łagodnymi środkami czyszczącymi oraz wycieranie ich 
powierzchni do sucha.  

Natryski FERRO dostępne są w trwałych i eleganckich kolorach 
wykończenia. To m.in. chrom oraz czarny mat. Warunkiem długotrwałego 
działania urządzeń i ich pięknego wyglądu jest jednak odpowiednia 
pielęgnacja. Ważne by do ich czyszczenia nie stosować środków z 
substancjami ścierającymi, a także żrącymi, jak chlor. Po każdym skorzystaniu 
z natrysku, warto go także wytrzeć do sucha. W ten sposób unikamy 
odkładania się na jego powierzchni osadów wapiennych czy z mydła.   

PIELĘGNACJA STREFA PRYSZNICA
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FUNKCJE

Co się kryje 
w natryskach
Natryski FERRO to nie tylko dobrze wyglądające 
i funkcjonalne wyposażenie strefy prysznica. 
Zaprojektowaliśmy je tak, by ich użytkowanie sprawiało 
jak najmniej kłopotów podczas czyszczenia. Znajdziecie 
w nich także innowacyjne komponenty, które pozwalają na 
oszczędność wody i domowych wydatków.  

Auto Clean System

Natrysk wyłączony 
Funkcja odkamieniania 

uruchamia się automatyczne

Natrysk włączony
Funkcja natrysku  
uruchomiona

10



Rodzaje
strumienia

 Strumień 
 masujący 
 Najsilniejszy i mocno 

napowietrzony 
strumień tylko 
kilkoma centralnymi 
dyszami, 
pobudzający 
niewielką 
powierzchnię 
ciała, na którą jest 
skierowany.

 Strumień   
 lekki 
 Kolisty skupiony 

strumień, lekko 
pobudzający.

 Strumień 
 deszcz
 Jednolity łagodny 

strumień największą 
powierzchnią rączki, 
wszystkimi dyszami, 
napowietrzony.

  Strumień 
 mgła 
 Mocno rozproszony 

łagodny strumień, 
wybierany dla 
relaksu i wyciszenia.

 Strumień 
 mieszany
 Pełny strumień 

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

3

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. 

FUNKCJE STREFA PRYSZNICA
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Auto Clean
System

AIR-IN 
System

W naszej ofercie znajdziecie też rączki natrysku i deszczownie 
wyposażone w EASY CLEAN SYSTEM. To rozwiązanie, które 
pozwala na bezproblemowe usunięcie nagromadzonego 
kamienia wapiennego i osadów z wody. Wystarczy wstrząsnąć 
lub przetrzeć palcem elastyczne dysze natrysku, by wykruszyć 
z nich osadzające się zanieczyszczenia.
Wszystkie głowice deszczowni oraz rączki natryskowe FERRO 
są wyposażone w funkcję Easy Clean System lub Auto Clean 
System.

Rączki natrysku i deszczownice poprzez codzienny kontakt 
z wodą narażone są na odkładanie się w ich dyszach kamienia 
wapiennego. Może on powodować ograniczony przepływ 
strumienia. Aby tego uniknąć, zastosowaliśmy AUTO CLEAN 
SYSTEM. To rozwiązanie, które samoczynnie i w miarę potrzeby 
usuwa nagromadzony kamień i osady. 
Funkacja Auto Clean System zastosowana została w zestawie 
natryskowym COPPA, natrysku przesuwym PHILA oraz w rączce 
natryskowej PHILA.   

Easy Clean
System

FUNKCJE

Funkcja AIR-IN System oznacza dodatkowe napowietrzenie 
strumienia wody. Wbudowany ogranicznik przepływu wody 
zmniejsza zużycie wody nawet do 50%, a system AIR-IN dba 
o zachowanie komfortu użytkowania.
Funkcja AIR-IN system zastosowano w zestawach 
natryskowych KANTO VL, AMIGA VL, AMIGO VL oraz 
w natrysku punktowym i rączce natryskowej AMIGO.

12



Click
łatwe przełączanie strumienia

Click

Slim

Talerz deszczowni o nowoczesnym i modnym, niskim profilu. Dzięki 
temu nawet duża powierzchnia deszczownicy wygląda lekko 
i świetnie wpasowuje się w trendy wnętrzarskie. W wybranych 
zestawach natryskowych zastosowane zostały talerze deszczowni 
typu slim o wymiarach od 20 do nawet 30 cm

Slim
Design

FUNKCJE

Nasze rączki natryskowe dają możliwość zmiany typu strumienia 
wypływającej wody. Wszystko dla jeszcze większego komfortu 
kąpieli. Dostępne rodzaje to m.in. deszcz, masaż, mgła czy 
mieszany. Wystarczy wcisnąć umieszczony na rączce natrysku, 
dobrze widoczny przycisk, by cieszyć się prysznicem w ulubionej 
wersji. System CLICK przełączania strumienia natryskowego 
zastosowano w zestawach natryskowych KANTO VL, WIZARD PRO, 
MULO oraz w rączce natryskowej CLICK.

Regulacja kąta  
nachylenia natrysku

Możliwość płynnej regulacji ustawienia kąta nachylenia 
talerza deszczowni.

STREFA PRYSZNICA
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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 górnej części 
drążka od ściany, dzięki czemu mamy możliwość zachowania jego 
pionowego położenia w dwóch płaszczyznach

FUNKCJE

Regulacja 
wysokośći deszczowni
Regulacja wysokości deszczowni umożliwia jej dopasowanie 
do wzrostu użytkownika. Jest to szczególnie ważne przy 
baterii wannowych z deszczownią (str. 20).

Click
łatwe przełączanie 
deszczownia/natrysk
W zestawach natryskowych FERRO zmiana wypływu wody 
pomiędzy rączką natryskową i deszczownią odbywa się w prosty 
i intuicyjny sposób. Wystarczy jeden ruch! Każdy taki zestaw 
wyposażony jest w przełącznik typu click umieszczony w łatwo 
dostępnym, widocznym miejscu.  Dodatkowo przełącznik pełni 
rolę dolnego mocowania drążka natryskowego, co podnosi 
estetykę zestawu - brak dodatkowego mocowania.
W zestawach COPPA i VEPA przełącznik jest w obudowie 
z mosiądzu, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność przez 
wiele lat. W zestawie KANTO VL przełącznik jest wbudowany 
w funkcjonalną półkę na kosmetyki do kąpieli.

Click

14



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.

FUNKCJE

Hot Stop 
38°C

Blokada ustawienia temperatury na poziomie 38 stopni 
Celsjusza 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.

Ferro
Eco Save

50%

100%

Montowane na przyłączu węża natryskowego w bateriach 
natryskowych i wannowych ograniczają przepływ wody 
nawet do 50%.
Ogranicznik Eco Save zastosowano w niektórych bateriach 
wannowych i natryskowych VERDELINE. Można też go 
nabyć oddzielnie pod kodem PCH3VL.

STREFA PRYSZNICA
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ZESTAWY NATRYSKOWE I AKCESORIA

16



STREFA PRYSZNICA
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ

Zestawy 
natryskowe  
z deszczownią 
i baterią

Nowoczesny prysznic oznacza komfort kąpieli na najwyższym 
poziomie. Umożliwiają to nie tylko takie rozwiązania jak 
bezprogowy brodzik czy szeroko rozsuwane drzwi kabiny. 
Niezwykle istotne są także funkcjonalne i designerskie zestawy 
natryskowe. FERRO w swojej ofercie proponuje komplety 
wyposażone zarówno w rączkę natrysku, jak i deszczownię, 
a także w baterię wannowo-prysznicową bądź prysznicową. 
Tę ostatnią oferujemy w wersji z jednym uchwytem lub 
z termostatem. Wszystkie nasze modele są intuicyjne 
w obsłudze, a ustawienia takie, jak wysokość rączki natrysku, czy 
kąt nachylenia deszczowni sprawiają, że kąpiel pod prysznicem 
staje się wyjątkowo komfortowa. Wykończenie w modnej 
czerni lub eleganckim chromie umożliwia idealne dopasowanie 
naszych zestawów do wielu różnych stylów i aranżacji 
łazienkowych.  
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ

TREVI SQUARE BLACK
zestaw natryskowy 
z deszczownią SLIM i baterią 
termostatyczną
 
 

NP75SQ-TRV7U-BL

TREVI BLACK
zestaw natryskowy 
z deszczownią SLIM i baterią 
termostatyczną
 
 

NP75-TRV7U-BL

TREVI
zestaw natryskowy 
z deszczownią SLIM i baterią 
termostatyczną
 
 

NP75-TRV7U

TREVI SQUARE 
zestaw natryskowy 
z deszczownią SLIM i baterią 
termostatyczną
 
 

NP75SQ-TRV7U

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ TERMOSTATYCZNĄ

TRINITY 
zestaw natryskowy 
z deszczownią i baterią 
termostatyczną
 
 

NP71-TRM7U

Zestawy z baterią termostatyczną zapewniają wyjątkowy komfort kąpieli. 
Regulacja temperatura wody jest tutaj bardzo precyzyjna i szybka, co 
przyczynia się do oszczędności wody i energii.

Zestawy z baterią 
termostatyczną

STREFA PRYSZNICA
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ALGEO SQUARE
zestaw wannowo - natryskowy 
z baterią i deszczownią. 

NP80-BAQ13U

ALGEO
zestaw wannowo - natryskowy 
z baterią i deszczownią. 

NP78-BAG13U

FIESTA
zestaw wannowo - natryskowy 
z baterią i deszczownią. 

NP79-BFI13U

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ WANNOWO-NATRYSKOWĄ

Z myślą o użytkownikach, którzy chcą połączyć korzystanie z wanny 
z możliwością brania komfortowego prysznica powstały zestawy z baterią 
wannowo-natryskową, w których dzięki wylewce wannowej można szybko 
napełnić wodą wannę. Wyboru modeli możemy dokonać biorąc ze względu 
na wielkość i kształt  talerza deszczowni lub dobierając według kolekcji.

Zestawy z baterią 
wannowo-natryskową

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ
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      3  

ALGEO SQUARE 
zestaw natryskowy 
z deszczownią i baterią 
 
 

NP74-BAQ7U

ALGEO 
zestaw natryskowy 
z deszczownią i baterią 
 
 

NP71-BAG7U

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ NATRYSKOWĄ

Dla miłośników prysznica idealnym wyborem 
będą kompletne zestawy natryskowe, to 
rozwiązanie bardzo funkcjonalne, ze względu na 
styl możemy wybrać deszczownię kwadratową 
lub okrągłą.

Zestawy z baterią 
natryskową

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ STREFA PRYSZNICA
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VITTO VERDELINE BLACK
zestaw natryskowy 
z deszczownią i baterią 
 
 

NP81-BVI7UVL-BL

VITTO VERDELINE
zestaw natryskowy 
z deszczownią i baterią 
 
 

NP81-BVI7UVL 

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ VERDELINE

Zestawy  
natryskowe 
z deszczownią 
Verdeline

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ NATRYSKOWĄ

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

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ
→ symulacja rocznej oszczędności na ostatniej 
stronie katalogu

Wbudowany w baterię ogranicznik 
przepływu zintegrowany z zaworem 
zwrotnym redukuje zużycie wody 
i energii, ogranicza wypływ wody 
nawet do 50%:
→ w deszczowni  
do 6,5 l/min
→ w rączce prysznicowej  
do 6,3 l/min
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ VERDELINE

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

    

   3

    

   3

KANTO VERDELINE
zestaw natryskowy 
z deszczownią 
 
 

NP94VL

KANTO VERDELINE BLACK
zestaw natryskowy 
z deszczownią 
 
 

NP94VL-BL

    

 

    

 

AMIGO VERDELINE 
zestaw natryskowy 
z deszczownią 
 
 

NP26VL

AMIGA VERDELINE 
zestaw natryskowy 
z deszczownią 
 
 

NP25VL

W dobie rosnących kosztów energii warto zainwestować w rozwiązania 
ograniczające zużycie wody. Wśród zestawów Verdeline możemy wybrać 
kompletne zestawy z baterią lub dobrać zestaw natryskowy do dowolnej 
baterii wannowej lub natryskowej.
W poniższych zestawach zastosowano innowacyjny system AIR-IN, który 
nie tylko ogranicza przepływ wody, ale równocześnie go napowietrza, 
zapewniając wysoki komfort kąpieli.

Podwójne 
oszczędzanie. 

STREFA PRYSZNICA
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COPPA BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP92BL

VEPA 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP93

WIZARD PRO 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP47

WIZARD SQUARE PRO 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP48

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

COPPA 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP92

Zestawy 
natryskowe  
z deszczownią

Ofertę zestawów z deszczownią uzupełniają modele bez 
baterii, które dają swobodę jej doboru spośród bogatej 
kolekcji modeli Ferro. Prosty montaż daje możliwość zmiany 
zwykłego natrysku na nowoczesny zestaw z deszczownią. 
Zadbaliśmy o każdy szczegół, aby spełniać wysokie 
wymagania klientów. W szerokiej ofercie znajdują się zestawy 
z deszczowniami SLIM 30 mm lub zestawy z systemem 
czyszczenia AUTO CLEAN. W najnowszych modelach uchwyt 
dolny drążka natryskowego został zintegrowany z metalowo 
- ceramicznym przełącznikiem funkcji, obrotowym lub na 
przycisk. Wszystko to aby zapewnić komfort użytkowania 
i wysoką estetykę.

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

WIZARD SQUARE PRO BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP48-BL

WIZARD PRO BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP47-BL

   3     

WIZARD
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP45

WIZARD SQUARE
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP46

  

SQUERTO LUX 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią  
 
 

NP24

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ STREFA PRYSZNICA
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  3    

RONDO LUX BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP23-BL

SQUERTO LUX BLACK 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią  
 
 

NP24-BL

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

    

SQUERTO BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią  
 
 

NP22-BL

SQUERTO 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią  
 
 

NP22

  3  

RONDO LUX 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią 
 
 

NP23

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
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ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

  3    3  

RONDO BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią  
 
 

NP21-BL

RONDO 
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią  
 
 

NP21

STREFA PRYSZNICA
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Model
3 METAL

kolor wymiar 
talerza

talerz  
stalowy 

SLIM

termo-
stat

wąż  
PVC Eco Easy  

clean
regulacja  

wysokości
regulacja  
od ściany

regulacja 
mocowania  

w pionie 
półka funkcje 

rączki
przełącznik strumieni przełącznik deszczowni

chrom czarny CLICK obrotowy integral metal ceramic

NP71-BAG7U Ø 200 3

NP71-TRM7U Ø 200 3

NP74-BAQ7U 200x200 1

NP75SQ-TRV7U 300x300 1

NP75SQ-TRV7U-BL 300x300 1 

NP75-TRV7U Ø 300 3

NP75-TRV7U-BL Ø 300 3

NP78-BAG13U Ø 200 3

NP79-BFI13U Ø 200 3

NP80-BAQ13U 300x300 3

NP81-BVI7UVL 200x200 1

NP81-BVI7UVL-BL 200x200 1

Zestawienie
funkcji 
- zestawy z deszczownią 
i baterią

ZESTAWIENIE FUNKCJI

ZESTAWIENIE FUNKCJI DESZCZOWNI
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Model
3 METAL

kolor wymiar 
talerza

talerz  
stalowy 

 SLIM

wąż  
PVC Eco Air-In Easy  

clean
Auto  
clean

regulacja 
mocowania  

w pionie 
półka funkcje 

rączki
przełącznik strumieni przełącznik deszczowni

chrom czarny CLICK obrotowy integral metal ceramic

NP21 Ø 200 3

NP21-BL Ø 200 3

NP22 200x200 1

NP22-BL 200x200 1

NP23 Ø 200 3

NP23-BL Ø 200 3

NP24 200x200 1

NP24-BL 200x200 1

NP25VL Ø 200 1

NP26VL 200x200 1

NP45 Ø 200 3

NP46 200x200 1

NP47 Ø 300 3

NP47-BL Ø 300 3

NP48 300x300 3

NP48-BL 300x300 3

NP92 Ø 225 1

NP92-BL Ø 225 1

NP93 Ø 235 3

NP94VL 300x200 3

NP94VL-BL 300x200 3

Zestawienie
funkcji 
- zestawy z deszczownią

ZESTAWIENIE FUNKCJI STREFA PRYSZNICA
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Zestawy 
natryskowe  
przesuwne

Klasycznym rozwiązaniem w strefie prysznica jest natrysk 
przesuwny. Mimo panującej mody na kolumny i deszczownie 
nadal cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników. 
Jego funkcjonalność pozwala na regulację wysokości rączki, 
a różnorodność pozwala na dobór modelu pasującego 
wzorniczo do baterii.

   3      3

PHILA BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 

N375BL-B

HORN BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 

N370BL-B

MULO 
zestaw natryskowy przesuwny 

N334

RETRO OLD BRONZE 
zestaw natryskowy przesuwny  

N160BR

ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE

RETRO 
zestaw natryskowy przesuwny  

N160

ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE STREFA PRYSZNICA
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 3   3
   

BELLIS 
zestaw natryskowy przesuwny  

N180B

QUADRO 
zestaw natryskowy przesuwny 

N110

NESSA
zestaw natryskowy przesuwny 

N350B

VIGO 
zestaw natryskowy przesuwny 

N320

SINUS BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 

N170BL-B

 

ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE

ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE

SIMPLA
zestaw natryskowy przesuwny  

N120

ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE
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AKCESORIA DO NATRYSKÓW PRZESUWNYCH

RAIL
Drążek natrysku przesuwnego 

 

RAIL1.0

Komplet przedłużający do 
zestawów natryskowych 
z deszczownią 
 

ELP20-NP71

Półka na kosmetyki
do zestawu natryskowego 
 
 

NP-POL1

SINUS 
zestaw natryskowy przesuwny 

N170B

 3  3 5  5

 

ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE

TUTTI 
zestaw natryskowy przesuwny  

N340

EVO 
zestaw natryskowy przesuwny  

N130B

EGO 
zestaw natryskowy przesuwny  

N150B

EMO 
zestaw natryskowy przesuwny 

N140B

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

PCH3VL

ZESTAWY NATRYSKOWE PRZESUWNE STREFA PRYSZNICA
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ZESTAWY NATRYSKOWE PUNKTOWE

ZESTAWY NATRYSKOWE PUNKTOWE

SERA 
zestaw natryskowy punktowy  

U500

SOLE 
zestaw natryskowy punktowy
 

U300

AMIGO VERDELINE 
zestaw natryskowy punktowy 
oszczędnościowy  

U190VL-B

SINUS 
zestaw natryskowy punktowy 
 

U170B

SINUS BLACK
zestaw natryskowy punktowy  

U170BL-B

Zestawy 
natryskowe  
punktowe

Natrysk to element wyposażenia zarówno prysznica, jak i wanny. 
Dostępne w ofercie FERRO zestawy natryskowe punktowe 
oferują swobodę miejsca montażu zgodną z potrzebami 
użytkowników, jak i wysoki komfort kąpieli. W kompletach 
proponujemy rączki z różnymi rodzajami strumienia – od 
mocnych masujących, po delikatny masaż, wykończone 
w kolorach połyskującego chromu oraz aksamitnej czerni. 
Wystarczy zamontować zestaw w wybranym miejscu i cieszyć 
się z uroków kąpieli pod natryskiem.  

PRESSO 
higieniczny zestaw 
natryskowy punktowy 

N100B

PROMO 
zestaw natryskowy punktowy
 

U28B

34
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Zestawienie
funkcji 
- zestawy natryskowe

ZESTAWIENIE FUNKCJI

Zestawy 
przesuwne 3

kolor wysokość 
drążka

wymiar 
rączki

wąż  
PVC Eco Air-In Easy 

clean
Auto  
clean

regulacja 
mocowania  

w pionie 

regulacja 
kąta 

rączki
półka mydel-

niczka
funkcje 
rączki

przełącznik 
strumieni

chrom czarny stary brąz CLICK obrotowy

N110 800 65 x 87 1

N120 607 Ø 65 1

N130B 560 Ø 80 5

N140B 560 Ø 110 5

N150B 570 Ø 80 3

N160 780 Ø 90 1

N160BR 780 Ø 90 1

N170B 655 68,5 x 88 1

N170BL-B 655 68,5 x 88 1

N180B 555 Ø 95 1

N320 655 Ø 100 3

N340 615 Ø 97 3

N350B 705 Ø 108 3

N370BL-B 720 Ø 100 3

N375BL-B 730 Ø 120 1

N334 700 Ø 120 3

Zestawy 
punktowe

U170B 68,5 x 88 1

U170BL-B 68,5 x 88 1

U190VL-B 80 x 85 1

U300 Ø 80 3

U500 Ø 100 5

U28B Ø 68 1

N100B Ø 27 1

ZESTAWIENIE FUNKCJI ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH
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RĄCZKI NATRYSKU

PHILA
rączka natryskowa
  

S175BL

CLICK
rączka natryskowa

 

S350-B

SINUS
rączka natrysku
 
 

S170-B

SINUS BLACK
rączka natrysku
 
 

S170BL-B

SQUERTO
rączka natrysku
 

S22-B

SERA 
rączka natrysku
 
 

S500

LIDO 
rączka natrysku 
 
 

S13

MATTINO 
rączka natrysku 

S310

RETRO 
rączka natrysku

S160

PROGRAM NATRYSKOWY DODATKI I AKCESORIA

Program 
natryskowy  
dodatki  
i akcesoria

FERRO proponuje niezwykle rozbudowany program 
dodatków i akcesoriów przeznaczonych do natrysków. 
Pozwolą na stworzenie wymarzonej, zgodnej z indywidualnymi 
potrzebami strefy prysznica. Znaleźć w nim można nie tylko 
rączki natryskowe, deszczownie, przyłącza kątowe, czy węże 
natryskowe. To także szeroka gama odpływów liniowych 
w różnych opcjach wykończenia, które umożliwią stworzenie 
nowoczesnej, wygodnej kabiny bezprogowej.

STELLA 
rączka natrysku 
 

S100

STREFA PRYSZNICA
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RĄCZKI NATRYSKU

CORTINA BLACK 
rączka natrysku

 

S340BL-B

CORTESSA 
rączka natrysku
 
 

S330

CORTINA 
rączka natrysku 

 

S340

CORTESSA BLACK
rączka natrysku
 
 

S330BL-B

MODERNO 
rączka natrysku 

 

S115

SOLE 
rączka natrysku 
  
 

S300

VIGO
rączka natrysku

 

S75-B

SQUERTO BLACK
rączka natrysku
 
 

S22BL-B

VIGO BLACK
rączka natrysku
 
 

S75BL-B

ALGA
rączka natrysku

 

S71-B

AMIGO VERDELINE 
rączka natrysku
 
 

S190VL-B

PROGRAM NATRYSKOWY DODATKI I AKCESORIA
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RĄCZKI NATRYSKU

CASA 
rączka natrysku 

 

S305

QUADRO 
rączka natrysku 
 

S110

MILO 
rączka natrysku 
 
 

S318

PROGRAM NATRYSKOWY DODATKI I AKCESORIA

Uchwyt natrysku

U02

Uchwyt natrysku

U01

UCHWYTY NATRYSKU

Uchwyt natrysku

U2170B

Uchwyt natrysku

U33

Uchwyt natrysku

U05

Uchwyt natrysku

U03

Uchwyt natrysku 

U2106

STREFA PRYSZNICA
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WĘŻE NATRYSKU

Wąż natryskowy PVC 
150 cm

W41

Wąż natryskowy PVC
150 cm

W40

Wąż natryskowy PVC
150 cm

W53

Wąż natryskowy PVC
 150 cm

W54

Wąż natryskowy PVC
150 cm

W42

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym
150 cm

W12

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym 
150 cm

W47

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym 
120 cm
 
W13

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym
150 - 200 cm
 
W05

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym
200 cm

W45

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym 
200 cm

W44

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym
175 cm

W07

Wąż natryskowy PVC
150 cm

W43

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym
200 cm

W72

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym
150 cm

W33

PROGRAM NATRYSKOWY DODATKI I AKCESORIA
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Wąż podłączeniowy zestawu 
natryskowego w oplocie 
metalowym  
50 cm 

W04

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym 
150 cm

W34

Wąż natryskowy w oplocie 
metalowym 
150 cm

W35

WĘŻE NATRYSKU

Wąż podłączeniowy zestawu 
natryskowego w oplocie 
metalowym  
70 cm 

W06

PROGRAM NATRYSKOWY DODATKI I AKCESORIA STREFA PRYSZNICA
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Zestawienie
funkcji 
- rączki natryskowe

ZESTAWIENIE FUNKCJI

Model
3

kolor średnica 
rączki

wymiar 
rączki Eco Air-In Easy clean Auto clean funkcje rączki

przełącznik strumieni

chrom czarny CLICK obrotowy

S13 Ø 100 3

S22-B 75 x 75 1

S22BL-B 75 x 75 1

S71-B Ø 110 3

S75-B Ø 100 3

S75BL-B Ø 100 3

S100 Ø 80 1

S110 65 x 87 1

S115 40 x 77 1

S160 Ø 90 1

S170-B 68 x 88 1

S170BL-B 68 x 88 1

S175BL Ø 120 1

S190VL-B 80 x 85 1

S300 Ø 80 3

S305 Ø 78 3

S310 Ø 117 3

S318 Ø 99 1

S330 Ø 83 3

S330BL-B Ø 83 3

S340 Ø 97 3

S340BL-B Ø 97 3

S350-B 80 x 117 3

S500 Ø 100 5

ZESTAWIENIE FUNKCJI
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ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

ALGEO SQUARE 
zestaw natryskowy 
podtynkowy  
 

BAQ7P-SET1-S

ALGEO 
zestaw natryskowy 
podtynkowy  
 

BAG7P-SET1-S

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

Zestawy 
natryskowe  
podtynkowe

Zestawy natryskowe w wersji podtynkowej niezwykle 
efektownie  prezentują się w strefie prysznica. Części elementów 
kompletu montuje się w ścianie – na zewnątrz pozostają 
widoczne jedynie deszczownia, rączka natrysku z wężem 
oraz uchwyty baterii. To całkowicie bezpieczne i wysoce 
funkcjonalne rozwiązanie. Wewnętrzne elementy sterujące 
armatury umieszczone są w specjalnym podtynkowym boxie, 
który FERRO dostarcza razem z częścią widoczną na zewnątrz. 
Wystarczy wybrać dostępne w naszej ofercie deszczownię, 
rączkę natrysku czy baterię z rozetą przeznaczone do montażu 
podtynkowego i cieszyć się nowoczesnym, designerskim 
prysznicem.  

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

Skomponuj własny 
zestaw podtynkowy

Bateria podtynkowa 3-funkcyjna

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.

Bateria podtynkowa 1-funkcyjna

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.

Bateria podtynkowa 2-funkcyjna

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

Wybór elementu sterującego

BAG7P2BOX Bateria natryskowa podtynkowa 
 zestaw box
PKN14 Przyłącze kątowe uniwersalne do węża
S340 Rączka natrysku
W07 Wąż natryskowy
DSN01 Rondo głowica talerzowa deszczowni
RN350 Ramię natrysku do głowicy natryskowej

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

44



ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

Przykładowe schematy rozwiązań podtynkowych FERRO

Bateria 1-funkcyjna

Bateria 2-funkcyjna

Bateria 3-funkcyjna

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.

Jedna strefa prysznica - 
wiele funkcji

NATRYSK PUNKTOWY  - WANNA 

WANNA DESZCZOWNIA

DESZCZOWNIA – NATRYSK PUNKTOWY DESZCZOWNIA – NATRYSK PRZESUWNY

DESZCZOWNIA – WANNA- NATRYSK PUNKTOWY DESZCZOWNIA – WANNA- NATRYSK PRZESUWNY

STREFA PRYSZNICA
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GŁOWICE DESZCZOWNI

ZESTAWY NATRYSKOWE RAMIONA Z DESZCZOWNIAMI

SLIM
zestaw natryskowy 
- ramię 310 mm  
z deszczownią Ø 200 mm

NPT11

SLIM
zestaw natryskowy  
- ramię 350 mm  
z deszczownią Ø 250 mm

NPT13

SLIM
zestaw natryskowy  
- ramię 350 mm  
z deszczownią 250 x 250 mm

NPT14

ROTONDO 9
zestaw natryskowy sufitowy  
- ramię 500 mm  
z deszczownią Ø 220 mm

NPT02

SLIM
zestaw natryskowy 
- ramię 310 mm  
z deszczownią Ø 200 mm 

NPT11BL

SLIM
głowica talerzowa deszczowni 
Ø 200 mm

DSN03

SLIM 
głowica talerzowa deszczowni 
200 x 200 mm

DSN04

RONDO
głowica talerzowa deszczowni 
Ø 200 mm

DSN01

SQUERTO 
głowica talerzowa deszczowni 
200 x 200 mm 

DSN02

SLIM 
głowica talerzowa deszczowni 
Ø 300 mm

DSN07

RAMIONA NATRYSKÓW PODTYNKOWYCH

Ramię natrysku do głowicy 
natryskowej
350 mm

RN350

Ramię natrysku Square 
do głowicy natryskowej
350 mm 

RN350K

Ramię natrysku do głowicy 
natryskowej
120 mm 

RN12

Ramię natrysku do głowicy 
natryskowej
350 mm  

RN350BL

Ramię natrysku Square  
do głowicy natryskowej
350 mm 

RN350KBL

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE
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SLIM
zestaw natryskowy  
- ramię 350 mm  
z deszczownią 250 x 250 mm

NPT14BL

SLIM BLACK
głowica talerzowa deszczowni 
Ø 300 mm

DSN07BL

SLIM 
głowica talerzowa deszczowni 
300 x 300 mm

DSN08

SLIM BLACK
głowica talerzowa deszczowni 
300 x 300 mm

DSN08BL

  

PODTYNKOWE GŁOWICE NATRYSKU

Vandal Proof 1F  
głowica natryskowa 
 
 

NPG04

Zestaw natryskowy 
z głowicą 2-funkcyjną 
 
 

NPG01

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

SLIM
zestaw natryskowy  
- ramię 350 mm  
z deszczownią Ø 250 mm

NPT13BL

STREFA PRYSZNICA
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PRZYŁĄCZA KĄTOWE

Przyłącze kątowe do węża 
natryskowego

PKN13

Przyłącze kątowe z 
uchwytem  
do węża natryskowego

PKN14

Przyłącze kątowe z 
uchwytem  
do węża natryskowego

PKN15

Przyłącze kątowe do węża 
natryskowego

PKN11

Przyłącze kątowe do węża 
natryskowego

PKN12

Przyłącze kątowe 
z uchwytem  
do węża natryskowego

PKN14BL

Przyłącze kątowe do węża 
natryskowego

PKN11BL

Przyłącze kątowe 
z uchwytem  
do węża natryskowego

PKN15BL

Przyłącze kątowe do węża 
natryskowego

PKN13BL

WYLEWKI PODTYNKOWE

Wylewka wannowa  
do baterii podtynkowych
 
 

WWP02

Wylewka wannowa  
do baterii podtynkowych
 
 

WWP01

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE STREFA PRYSZNICA
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ALGEO 
Bateria natryskowa 
podtynkowa 
2 funkcyjna  
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
chrom 

BAG7P

FERRO ONE 
Bateria natryskowa 
podtynkowa 
2 funkcyjna  
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
chrom 

BFO7P

FERRO ONE 
Bateria natryskowa 
podtynkowa 
1 funkcyjna  
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
chrom 

BFO7PA

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

BAG7PA

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

BFI7P

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

BAQ7P

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

BTG7PVL

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

BLB7PVL

ZICCO 
Bateria natryskowa 
podtynkowa 
1 funkcyjna  
chrom 
 
 

BZI7PA

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

BSC7PA

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

BSC7P

ADORE BLACK/CHROME 
Bateria natryskowa 
podtynkowa 
2 funkcyjna  
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
czarny-chrom  

BDR7PBLC

ADORE WHITE/CHROME 
Bateria natryskowa 
podtynkowa 
2 funkcyjna  
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
biały-chrom 
 

BDR7P

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

BSC7PABL

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

BSC7PBL

BATERIE PODTYNKOWE

ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE
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ZESTAWY NATRYSKOWE PODTYNKOWE

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

BAQ7P3BOX

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

BFI7P3BOX

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

BAG7P3BOX

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

BAQ7P2BOX

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

BFI7P2BOX

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

BAG7P2BOX

BOXY PODTYNKOWE

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 tego rozwiązania.

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 
44-45).

Wygoda 
i nowoczesność

STREFA PRYSZNICA
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ODPŁYWY LINIOWE

ODPŁYWY LINIOWE

SUPER SLIM PRO 
odpływ liniowy 
przepustowość do 48 l/min
 
600 mm
OLSP1-60 
 
700 mm 
OLSP1-70 
 
800 mm 
OLSP1-80

SUPER SLIM PRO 
odpływ liniowy 
przepustowość do 48 l/min
 
600 mm
OLSP1-60-BL 
 
700 mm 
OLSP1-70-BL 
 
800 mm 
OLSP1-80-BL

ORA 
Odpływ liniowy 
przepustowość: 54 l/min
 
700 mm
OL1-70 
 
800 mm 
OL1-80

ORA 
Odpływ liniowy 
przepustowość: 54 l/min
 
700 mm
OL1-70-BL 
 
800 mm 
OL1-80-BL

EASY NEW  
odpływ liniowy 
przepustowość: 33 l/min 

600 mm
OLE1-60 
 
700 mm 
OLE1-70

WALL SLIM 
odpływ ścienny 
przepustowość do 45 l/min 

300 mm
OLWS1

WALL SLIM 
odpływ ścienny 
przepustowość do 45 l/min 

300 mm
OLWS1-BL

Odpływ liniowy pod płytkę 
przepustowość: 54 l/min

700 mm 
OLP1-70 
 
800 mm 
OLP1-80

Odpływ liniowy pod płytkę 
przepustowość: 54 l/min

 
700 mm 
OLP1-70-BL 
 
800 mm 
OLP1-80-BL

Odpływ liniowy 
przepustowość: 54 l/min

 
700 mm
OL70 
 
800 mm 
OL80

Odpływ liniowy 
przepustowość: 54 l/min

 
700 mm
OL70-BL 
 
800 mm 
OL80-BL

ODPŁYWY LINIOWE
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Czasami okazuje się, że decyzja o wyborze określonego produktu, to 
czysty zysk. Tak jest na pewno w przypadku produktów z programu 
Verdeline Ferro. Ten wydatek Ci się zwróci, w krótkim czasie. Oszczędności 
wynikające ze zmniejszenia zużycia wody i energii na jej ogrzanie sprawią, 
że zakup szybko się zwróci. Decydując się na produkty Verdeline 
inwestujesz w przyszłość.

Ten zakup  
Ci się opłaci

średni czas używania natrysku dziennie [min] 15

średnia cena wody zimnej [zł/m3] 11

średnia cena wody ciepłej [zł/m3] 25

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

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

średnia cena wody zmieszanej [zł/m3]** 18

miesięczny koszt korzystania z natrysku standardowego [zł] 97,2

miesięczny koszt korzystania z natrysku NP26VL [zł] 48,6

miesięczna oszczędność [zł] 48,6

NP26VL → standardowy natrysk

Wyliczenie oszczędności na przykładzie 
porównania ze standardowym natryskiem

Oszczędność dla użytkownika

po 1 miesiącu

po 2 miesiącu

po 3 miesiącu

po 4 miesiącu

po 5 miesiącu

po 6 miesiącu

po 7 miesiącu

po 8 miesiącu

po 9 miesiącu

po 10 miesiącu

po 11 miesiącu

po 12 miesiącu

0[zł] 500400300200100 600

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