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Kim jesteśmy
Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej
i instalacyjnej. Przedsiębiorstwo od 20 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro
oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman. Firma zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku
sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii, z udziałem w rynku wynoszącym w 2009 roku
15,45%. Jesteśmy również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm.
Od roku 2011 w skład Grupy FERRO weszła czeska spółka NOVASERVIS A.S. działająca na rynku armatury
sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z
najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego. Przejęcie spółki pozwoliło na
wzbogacenie naszego produktowego portfolio o kilkaset wysokiej jakości wyrobów takich jak: baterie, akcesoria
łazienkowe, natryski, akcesoria do instalacji armatury łazienkowej i grzejniki należące do marek: Metalia, Titania i
Novatorre.
Podążamy z duchem czasu
Produkty wchodzące w skład naszej oferty swoich designem i funkcjonalnością doskonale wpisują się w potrzeby
współczesnego Klienta. Baterie zaopatrzone w najnowszej generacji urządzenia sprzyjające oszczędzaniu wody
należące do linii VerdeLine, eleganckie i niezawodne baterie kuchenne wykonane ze stali AISI 304, czy pokryte
niezwykle trwałą powłoką baterie PVD to tylko niektóre z naszych produktów. Dzięki poszerzeniu asortymentu o
akcesoria łazienkowe z kolekcji Novatorre możemy służyć także Klientom niepełnosprawnym i osobom starszym, a
także takim placówkom jak np. hotele czy pensjonaty. Współpracujemy z najwyższej klasy projektantami, którzy
zapewniają naszym produktom zgodność z najnowszymi trendami designerskimi.
Dbamy o markę i nie boimy się ocen
Bierzemy udział w konkursach i projektach mających na celu weryfikację naszej działalności oraz oferty produktowej.
Możemy poszczycić się wieloma certyfikatami i nagrodami. Tylko w 2011 roku otrzymaliśmy nagrodę Progress 2011
za najlepszy projekt innowacyjny w kategorii ekologia, tytuł: Lider Polskiego Biznesu – Diamenty 2011, Drugi
Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu oraz tytuł: Ambasador Polskiej Gospodarki 2011. Firma cieszy się
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opinią rzetelnego partnera handlowego, czego dowodem są przyznane FERRO wyróżnienia: Certyfikat Solidna Firma
oraz Gazele Biznesu. Dbając o wysoką jakość asortymentu zapewniamy naszym Klientom komfort użytkowania
produktów FERRO przez wiele lat.
Nasza dewiza: najwyższa jakość i doskonała obsługa
Zdajemy sobie sprawę, z tego, iż najwyższa jakość i produktów i bogaty asortyment nie wystarczą. Dlatego też
nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem systemu komunikacji z naszymi Klientami. Dobrze funkcjonująca strona
internetowa oraz ukazujące się na portalach wnętrzarskich i life stylowych artykuły, opisy i zdjęcia produktów
pozwalają na rzetelne zapoznanie się z ofertą FERRO. Firma od lat jest również sponsorem nagród w konkursach, co
umożliwia potencjalnemu klientowi zaznajomienie się z jej asortymentem. Katalogi, broszury i inne materiały
informacyjne oraz niezwykle szeroka sieć dystrybucji uzupełniają działalność informacyjną FERRO. Firma realizując
politykę jakości - jako nadrzędny cel działania oraz wysokie wymagania jakościowe klientów wprowadziła program
„Serwis 48h”. Programem „Serwis 48h” objęte są baterie łazienkowe, kuchenne i panele natryskowe. „Serwis 48h”
gwarantuje reakcję sieci serwisowej FERRO S.A. w ciągu 2 dni roboczych (48h) od daty zgłoszenia reklamacji.
Dossier Firmy
Nazwa:
FERRO S.A.
Centrala firmy:
Przemysłowa 7, 32-050 Skawina tel. +48 12 25 62 100
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1992
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111 osób
Siedziba:
Przemysłowa 7, 32-050 Skawina tel. +48 12 25 62 100
Obszar działania:
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Polska, Rumunia, Ukraina, Francja, Bułgaria i Rosja
Działalność:
produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej
FERRO,
oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami:
Weberman
Najważniejsze grupy produktowe:
Technika sanitarna i instalacyjna: baterie, natryski, akcesoria, armatura przepływowa. Technika grzewcza
Nagrody i wyróżnienia Grupy FERRO
2011

Progress 2011 - Najlepszy projekt innowacyjny w kategorii ekologia
Lider Polskiego Biznesu - Diamenty 2011, Drugi Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu
Ambasador Polskiej Gospodarki 2011

2010

Certyfikat Solidna Firma 2010
Gazele Biznesu 2010
Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010
Medal Europejski 2010
Złoty Kask 2010
Laur Konsumenta 2010 oraz Grand Prix Laur Konsumenta 2010
Lider Polskiego Biznesu - Diamenty 2010, Pierwszy Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu
Godło Teraz Polska 2010
MEDIUM Lider Instalacji 2010

2009

Gazele Biznesu 2009
Nagroda Rdzenia w Plebiscycie Machina Design Awards 2009
Złoty Instalator 2009
Laur Konsumenta 2009 oraz Grand Prix Laur Konsumenta 2009
Odkrycie Roku 2009
Łazienka - Wybór Roku 2009

2008

Jakość Roku 2008
Gazele Biznesu 2008
Laur Konsumenta 2008

2007

Dobry Wzór 2007
Gazele Biznesu 2007
Laur Konsumenta 2007
Łazienka - Wybór Roku 2007

2005

Medal Europejski 2005
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2004

Medal Europejski 2004

GRUPY PRODUKTÓW
-

Technika sanitarna i instalacyjna: baterie, natryski, akcesoria, armatura przepływowa
Armatura przepływowa
Naczynia do centralnego ogrzewania i wody użytkowej
Technika grzewcza
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