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OFERTA FERRO S.A. BATERIE

METALIA 56
Metalia 56 - baterie dla reprezentacyjnych łazienek
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Linia wzornicza Metalia 56 jest uzupełnieniem dotychczasowej oferty producenta skierowanej do klientów
zainteresowanych ograniczeniem zużycia wody. Baterie zaopatrzone w dwustopniową głowicę ceramiczną FerroClick
z systemem kontroli ciepłej wody, wydajny perlator FerroAirMix i system łatwego usuwania osadów kamienia
wapiennego przynoszą aż 50% oszczędność jej zużycia i ograniczenie kosztów. Oprócz tych zalet na uwagę zasługuje
duży wybór modeli: od jedno- i wielootworowych, z obrotową, wysuwaną lub kaskadową wylewką, po natynkowe i
podtynkowe. Solidność form tych baterii potwierdzona została przez doskonałą jakość surowców użytych do ich
produkcji – wysokogatunkowy mosiądz i elegancką chromowaną powłokę. Powstałe w czeskim zakładzie Novaservis w
oparciu o europejskie normy prezentują niezwykle udany mariaż zaawansowanej technologii z ciekawym
wzornictwem. Na uwagę zasługuje fakt, iż baterie te przechodząc kolejne etapy cyklu produkcyjnego trafiają do w
pełni zautomatyzowanej chromowni z zamkniętym obiegiem wody, dostosowanej do najnowszych wymogów
środowiskowych. Zwarta forma, odpowiednie proporcje i ciężar tych baterii doskonale korespondują z lekką i
dynamiczną linią wzorniczą – całość godna designerskiej łazienki w modnym, nowoczesnym stylu. Baterie
pozycjonowane w wyższym segmencie rynku przeznaczone są do średnich i dużych łazienek. Producent udziela na nie
aż 7-letniej gwarancji.
METALIA 57
Metalia 57 - funkcjonalność i nowoczesny design
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Metalia 57 to elegancka 12-elementowa kolekcja jednouchwytowych baterii łazienkowych i kuchennych z
przeznaczeniem do pomieszczeń małych i średniej wielkości. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu i pokryte
błyszczącym chromem mają subtelniejszą formę niż baterie z kolekcji Metalia 56. Są to modele o zróżnicowanych
kształtach i wymiarach, takie jak: dwa rodzaje baterii umywalkowych stojących, baterie wannowe – ścienna i
trójotworowa z kaskadową wylewką, dwa rodzaje baterii podtynkowych – wannowo-natryskowa i natryskowa, bateria
natryskowa ścienna, bidetowa i cztery rodzaje baterii zlewozmywakowych – stojące, ścienna i z wyciąganym
natryskiem. Płynne, gięte, zaoblone linie, funkcjonalne rozwiązania i najwyższa jakość wykonania sprawiają, że
urządzenia te znajdą zastosowanie w każdej łazience i kuchni. Plasują się na średniej półce cenowej. 7-letni okres
gwarancji i europejska jakość potwierdzona przyznanymi firmie nagrodami - wyróżnieniem za najlepszy produkt
targów Aquatherm Praha oraz Złotym Medalem targów SHK Brno czynią z tej linii wzorniczej niezwykle udany i
atrakcyjny produkt.
Veneto VerdeLine – technologia w zgodzie ze środowiskiem
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VerdeLine to kompletny i nowoczesny produkt marki Ferro, oparty na bezpiecznej dla środowiska technologii, która
zapewniając oszczędność wody i energii, przynosi użytkownikowi zauważalne korzyści finansowe. Inspiracją do jego
powstania było motto, które firma wyraża w następujący sposób: „dzieląc się najlepszymi rozwiązaniami z szerokim
odbiorcą, działamy w skali mikro – mamy wpływ na kształtowanie postaw prowadzących do oszczędzania wody w
gospodarstwie domowym, jest to również nasz mały wkład w pracę o charakterze globalnym – na rzecz
zrównoważonego gospodarowania wodą”.
Na przykładzie zlewozmywakowej baterii Veneto VerdeLine prezentujemy działanie ekonomicznych i niezwykle
wydajnych komponentów systemu VerdeLine, które napowietrzają, kontrolują wypływ i umożliwiają regulację
temperatury wody. Perlator FerroAirMix, przez który w ciągu minuty przepływa jedynie 7,8 l obficie napowietrzonej
wody oraz trójstopniowy regulator ceramiczny FerroClik z systemem kontroli ciepłej wody zapewniają baterii
oszczędne gospodarowanie wodą na poziomie 52% oraz wymierne korzyści finansowe w skali roku.
Projekt linii wzorniczej Veneto VerdeLine opiera się na harmonijnie skomponowanych płaszczyznach kwadratu i
prostokąta. Stabilna geometria bryły, zaznaczone krawędzie, linie załamujące się pod kątem prostym, tworzą,
nawiązującą do klasyki, a jednak nowoczesną formę baterii odpowiednią dla wnętrza współczesnej kuchni. Lekkości i
dynamiki nadają jej łagodnie wymodelowane krzywizny wylewki i prostokątnej rączki uchwytu.
Technologia VerdeLine została nagrodzona między innymi godłem Teraz Polska 2010.
Baterie z powłoką PVD – elegancja i trwałość na lata
Baterie z linii Padwa pokryte powłoką PVD to kolejna propozycja FERRO S.A. dla wszystkich ceniących połączenie
eleganckiego designu z niezwykłą trwałością materiału. Technologia naparowywania próżniowego stworzona w NASA
w USA polega na osadzaniu w próżni azotanu cyrkonu, który sprawia, że powierzchnia staje się twarda i odporna na
wszelkie zarysowania, zabezpieczając urządzenie przed urazami i zużyciem. Metoda ta jest obecnie wykorzystywana
przy produkcji wielu dóbr codziennego użytku.
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Pokrycie powłoką PVD zapewni kolekcji niebywałą, wręcz „kosmiczną” trwałość i odporność na uszkodzenia, co
przyczyni się nie tylko do podkreślenia eleganckiego wyglądu baterii, ale przede wszystkim spowoduje, iż użytkownik
będzie przez długie lata cieszył się w pełni sprawnym urządzeniem.
Baterie wchodzące w skład kolekcji charakteryzuje elegancki, okrągły, opływowy kształt, idealnie wyprofilowane łuki,
gięte linie i pełne wdzięku krzywizny, które nadają urządzeniom lekkości. Łączą w sobie walory użytkowe i finezyjny
design. Doskonale ozdobią każdą łazienkę i kuchnię.
Linię tworzą: bateria wannowa ścienna bez natrysku z automatycznym przełącznikiem wanna/prysznic o tradycyjnym
designie oraz wannowa wielootworowa z wyciąganą rączką natrysku z zaworem zwrotnym, bateria umywalkowa
stojąca z automatycznym korkiem spustowym i ścienna z obrotową wylewką, bateria zlewozmywakowa stojąca i
ścienna – obie z obrotowymi wylewkami oraz bateria bidetowa stojąca, natryskowa ścienna czy zlewozmywakowa
stojąca z wyciąganą rączką natrysku.
Wszystkie baterie należące do kolekcji Padwa zostały pokryte powłoką PVD, która zapewnia im trwałość i odporność
na wszelkie zarysowania. Dzięki temu doskonale sprawdzą się nie tylko w mieszkaniach, ale i pomieszczeniach
publicznych takich jak szpitale, hotele czy restauracje, w których baterie łazienkowe i kuchenne używane są niezwykle
często. Powłoka PVD spełni nie tylko funkcje użytkowe, ale podkreśli również elegancję i walory estetyczne baterii.
Nie bez znaczenia jest także wyjątkowo niska cena linii Padwa w porównaniu z istniejącymi już na rynku bateriami z
zastosowaną technologią PVD. Korzystna relacja ceny do jakości zadowoli nawet najbardziej wybrednego klienta.
Baterie Padwa pokryte powłoką PVD są dostępne w ofercie FERRO od sierpnia 2010 roku.
Do baterii linii Padwa zabezpieczonych powłoką PVD doskonale pasować będą, należące również do nowej propozycji
ofertowej FERRO, syfony pokryte niklem szczotkowanym. Nikiel szczotkowany to powłoka lakiernicza nakładana na
powierzchnię w celu ochrony przed korozją i zarysowaniami oraz w celach dekoracyjnych. Powłoki niklowe są
najczęściej stosowanymi powłokami ochronno-dekoracyjnymi. Nadają przedmiotom srebrny kolor o
charakterystycznym połysku.
Syfony z oferty Ferro pokryte niklem szczotkowanym, dzięki swej owalnej i mocno podkreślonej bryle, a także
błyszczącemu odcieniowi, bardzo dobrze zaprezentują się obok opływowych kształtów i idealnie wyprofilowanych
łuków baterii linii Padwa, pokrytych elegancką powłoką PVD.
FERRO producentem baterii kuchennych ze stali szlachetnej
Firma Ferro jako jedna z pierwszych na rynku polskim oferuje baterie wykonane ze stali szlachetnej AISI 304,
gwarantując tym samym ich wysoką jakość i niezwykłą trwałość.
Stal szlachetna to jeden z najbardziej praktycznych, a zarazem zachwycających swą elegancją surowców używanych do
produkcji baterii kuchennych. Do jej zalet należy zaliczyć przede wszystkim wysoką jakość, trwałość, odporność na
zanieczyszczenia, środki chemiczne, wysoką temperaturę, korozję i zarysowania. Trwałość materiału potwierdza Firma
FERRO, która udziela 25 – letniej gwarancji.
Baterie, do produkcji których wykorzystano stal, charakteryzują się delikatnym połyskiem i swoistym wdziękiem co
sprawia, iż doskonale pasują do każdego typu kuchni – tej nowoczesnej, ale i tradycyjnej. Cechuje je nowatorski styl,
lekka, niezwykle łagodna i delikatna forma. Dzięki swym subtelnym kształtom sprawdzają się w małych i dużych
wnętrzach kuchennych. Baterie cechuje również bardzo cicha praca a w niektórych modelach zastosowano
oszczędnościowy wypływ wody.
W serii baterii kuchennych ze stali szlachetnej proponowanych przez FERRO S.A. znalazła się bateria
zlewozmywakowa stojąca z wyciągniętym natryskiem – Asti. Bateria zaopatrzona jest w poręczną, wyciąganą rączkę
natrysku i dopasowany uchwyt. Asti posiada ciekawą, stabilną bryłę o przekroju walca.
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Calles – bateria zlewozmywakowa stojąca, o niezwykle subtelnej formie charakteryzuje się nowoczesnym designem, w
którym zastosowano oryginalny sposób otwierania przepływu wody – uchwyt typu joystick. To ciekawe rozwiązanie
ułatwia równocześnie obsługę urządzenia – użytkownik może w niezwykle łatwy i niewymagający dużego wysiłku
sposób otworzyć bądź zamknąć przepływ wody.
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Podobna w kształcie do Calles, także z obrotową wylewką, bateria Paese, nawiązuje do klasycznych, prostych form
współczesnego wzornictwa. Ze względu na lekką, subtelną formę doskonale pasuje do tradycyjnych, ale i
nowoczesnych wnętrz.
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Livorno – to kolejna propozycja FERRO, należąca do serii baterii wykonanych ze stali szlachetnej. Ta dwuuchwytowa
bateria z obrotową wylewką o klasycznej formie, idealnie koresponduje z minimalistycznym wnętrzem współczesnej
kuchni.
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Baterią o nowoczesnym wzornictwie jest bateria Rodez. Jednouchwytowa, z obrotową wylewką, świetnie pasuje do
najbardziej wymagających współczesnych wnętrz. Należy do grupy akustycznej II, o klasie przepływu A.
Baterie kuchenne ze stali szlachetnej to niezwykle eleganckie, urzekające swym wzornictwem urządzenia,
charakteryzujące się trwałością i wytrzymałością. Baterie kuchenne ze stali szlachetnej proponowane przez FERRO
S.A. to nie tylko bardzo praktyczne urządzenia. Dzięki połączeniu oryginalnych i nowoczesnych kształtów z lśniącą
stalą mogą doskonale ozdabiać współczesne kuchnie, łącząc ciekawy design z funkcjami użytkowymi.

I jeszcze kilka słów o pielęgnacji. Aby jak najdłużej zachować niepowtarzalny wygląd baterii należy przestrzegać kilku
podstawowych zasad. Do czyszczenia powinno się używać ściereczek z mikrofazy, gdy zanieczyszczenia są duże
można zastosować mleczko do czyszczenia, pozbawione granulatu, który mógłby rysować powierzchnię. Staranna
pielęgnacja pozwoli na długo zachować gładki i elegancki wygląd baterii. AKCESORIA ŁAZIENKOWE

NOVATORRE
Nowa oferta akcesoriów łazienkowych FERRO – bogactwo wzorów rozmiarów i kształtów
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Novatorre to rozbudowany program akcesoriów łazienkowych obejmujący kilka zróżnicowanych linii wzorniczych
przeznaczonych dla łazienek domowych. Pokryte chromem dozowniki, półki, wieszaki, mydelniczki, pojemniki, kosze
i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości mosiądzu. Różnorodność wzorów, rozmiarów i kształtów, połączenie
chromowanej eleganckiej powłoki z przezroczystym lub matowym szkłem, funkcjonalność oraz szybki i łatwy sposób
montażu sprawiają, że oferta zadowoli nawet najbardziej wymagającego użytkownika.
Dla dużej łazienki lub pokoju kąpielowego

Szeroka oferta 33-elementowej kolekcji akcesoriów Novatorre 1 to doskonała propozycja nawet dla bardzo dużej
łazienki lub pokoju kąpielowego. Tradycyjne elementy takie jak: różnorodne wieszaki, dozowniki na mydło,
mydelniczki i kubki zostały uzupełnione o zapewniające bezpieczeństwo uchwyty do wanny. Łagodne zaoblone
kształty, piaskowane szkło połączone z błyszczącą chromowaną powłoką oraz funkcjonalne rozwiązania takie jak
elementy do montażu ściennego i wolnostojące czy narożne półki sprawiają, że Novatorre będzie wśród akcesoriów
łazienkowych numerem 1 nadchodzącego sezonu. Chociaż zakup całej kolekcji nie jest konieczny to jednak wybór
kompletnego zestawu akcesoriów Novatorre 1 pozwoli na wyposażenie drugiej domowej łazienki lub w przyszłości
wymianę zużytych elementów. Ze względu na spójność stylistyczną akcesoria Novatorre 1 zalecane są, jako
uzupełnienie armatury łazienkowej FERRO z takich kolekcji jak: Genova VerdeLine, Siena, Padwa i Rovi. Akcesoria
Novatorre 1 objęte są aż 15-letnim okresem gwarancji.
Dla koneserów współczesnego designu
Łazienka XXI wieku wymaga specjalnie dobranych dodatków. Przeważają w niej minimalistyczne, wręcz industrialne
kształty. Nowoczesny klimat takiego pomieszczenia z pewnością podkreślą proste, surowe a zarazem dynamiczne
formy budowane na planie kwadratu i prostokąta. Novatorre 9 to idealna kolekcja akcesoriów łazienkowych
dedykowanych specjalnie dla takich wnętrz. Ta 13-elementowa kolekcja z błyszczącego chromu i szkła, złożona z 5
oryginalnych wieszaków, szklanej półki, szklanki pojedynczej i podwójnej, mydelniczki, dozownika na mydło,
szczotki do WC i 2 uchwytów na papier z pewnością zadowoli koneserów współczesnego designu. Linia akcesoriów
Novatorre 9 odpowiada pod względem wzornictwa armaturze z kolekcji Veneto VerdeLine i Justic VerdeLine. Objęta
15-letnią gwarancją.
Łazienka w idealnym porządku
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Program „Prysznic” to unikalna seria 25 akcesoriów łazienkowych, dzięki którym utrzymanie porządku i higieny stanie
się niezwykle łatwe. Akcesoria wykonane prawie wyłącznie z mosiądzu pokrytego wysokiej jakości chromem
zachwycą swą różnorodnością wszystkich, którym na sercu leży nienaganny ład i estetyka w łazience. Do wyboru 4
rodzaje drucianych mydelniczek: podwieszane, stojąca umywalkowa i do drążków natryskowych, 4 typy wieszaków
oraz aż 15 rodzajów koszy: kosmetycznych i pełniących rolę podręcznego pojemnika, prostych i narożnych, głębokich
i płytkich, pojedynczych i podwójnych, o kształcie prostokąta i kwadratu, asymetrycznych w kształcie litery L. Program
„Prysznic” będzie doskonałym uzupełnieniem dla nowoczesnych zestawów natryskowych FERRO oraz najnowszej
armatury z kolekcji Metalia 57. Akcesoria z Programu „Prysznic” podlegają 15-letniej gwarancji.ZESTAWY NATRYSKOWE, DESZ

Prysznic na upalne lato i mroźną zimę!
Woda, ten jakże niezbędny element do życia towarzyszy nam codziennie pod wieloma postaciami. Kąpiele gorące i
zimne, poranny i wieczorny prysznic pozwalają na zachowanie higieny osobistej będąc równocześnie źródłem relaksu i
dobrego samopoczucia. Dlatego tak ważne są urządzenia, z jakich płynie używana przez nas woda, które poza swoją
niezbędną funkcją użytkową powinny również podkreślać piękno pomieszczenia. Dodawać uroku wnętrzu łazienki
komponując się ze znajdującą się tutaj armaturą i ozdobnymi akcesoriami łazienkowymi.
Najnowsze zestawy natryskowe z firmy FERRO są doskonałą propozycją zarówno dla wymagających użytkowników
jak i wymagających wnętrz. W ofercie znalazły się zestawy z deszczowniami do różnych typów baterii: natryskowych
podtynkowych, natryskowych ściennych i termostatycznych. Zestaw natryskowy z deszczownią SET050/2.0
przeznaczony jest do baterii podtynkowej. Zaopatrzony został w metalowy drążek przesuwny 1110mm, głowicę
talerzową 200x200mm, jednofunkcyjną rączkę natrysku i system easy clean. Geometryczny kształt deszczowni oraz
charakterystyczne wygięcie drążka będą doskonale prezentować się w łazienkach nowoczesnych, w których występują
elementy o podobnym wykończeniu, jak choćby prostokątna umywalka czy lustro. Podobnym rozwiązaniem
designerskim jest zestaw natryskowy z deszczownią SET060/2.0, w którym oprócz kwadratowej głowicy talerzowej,
sytemu easy clean zastosowano tak jak w pozostałych zestawach niezwykle praktyczny przełącznik
deszczownia/natrysk. Do wnętrz o wystroju klasycznym najlepiej będzie pasować zestaw natryskowy z deszczownią
SET060/1, w którym głowica posiada tradycyjną, okrągłą formę. Specjalnie z myślą o bateriach natryskowych firma
przygotowała zestaw natryskowy z deszczownią do baterii natryskowej SET061.0. Urządzenie posiada 3-funkcyjną
rączkę natrysku o strumieniach: deszcz, masaż, mieszany z systemem easy-clean, głowicą talerzową 200 mm i
przełączniku deszczownia/natrysk. Piękny, opływowy kształt, zestawu tworzy elegancką kompozycję dla wnętrz
klasycznych. Metalowy drążek zagięty w formie łuku niejako skłania się ku pozostałym częściom urządzenia. Warto
zwrócić również uwagę na ogromną a tym samym atrakcyjną dla użytkownika wielkość deszczowni występujących we
wszystkich zestawach oraz niezwykle korzystną cenę rynkową tych praktycznych i niezbędnych łazienkowych
urządzeń.
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Deszczownie, które zmienią Twoją łazienkę w domowe SPA!
Najnowsze głowice talerzowe deszczowni firmy FERRO to prawdziwy luksus dla użytkowników zestawów
natryskowych. Atrakcyjne urządzenia o imponującej wielkości posiadające system szybkiego usuwania kamienia
wapiennego pokryte są lśniącą warstwą chromu. Geometryczna forma mosiężnych głowic talerzowych o wielkości
300x300mm lub 450x450mm to najlepsza propozycja dla nowoczesnych wnętrz łazienek o oryginalnym wystroju.
Natomiast okrągłe głowice 300 mm i 450 mm podkreślą piękno pomieszczeń w stylu klasycznym, w których występuje
armatura i dodatki aranżacyjne o owalnych kształtach. Estetyka wykończenia, oryginalny design, duże rozmiary oraz
funkcjonalność to główne cechy deszczowni Ferro. Te doskonałe urządzenia zaspokoją potrzeby nawet najbardziej
wymagających użytkowników!
FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)
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