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Asigurarea calității

Bine ai venit în 
lumea FERRO
Grupul FERRO este unul dintre cei mai mari producători 
de instalaţii termice şi sanitare din Europa Centrală și 
de Est, cu aproape 30 de ani de experiență în industrie. 
Datorită preocupării constante pentru asigurarea celei mai 
bune calități a produselor și misiunii noastre de a satisface 
nevoile clienților pentru o locuință sigură și funcțională, 
produsele FERRO sunt prezente în milioane de case. În 
fiecare an, introducem pe piață produse noi care răspund 
din ce în ce mai bine așteptărilor clientilor nostri,  inclusiv 
ale celor mai pretențioși dintre ei.

FERRO asigură o calitate excelentă a produselor sale. 
Compania pune un accent deosebit pe îndeplinirea 
standardelor de calitate, menținerea ridicată a 
parametrilor tehnici, siguranța și funcționalitatea 
produselor. Toate produsele companiei sunt supuse unor 
proceduri de verificare a calității extrem de amănunțite 
și restrictive. Produsele sunt verificate în fiecare etapă a 
producției, iar inginerii cu înaltă calificare sunt responsabili 
de calitatea și certificarea lor. Aceștia urmăresc 
desfășurarea corectă a proceselor de control, iar auditorii 
verifică ulterior conformitatea cu procedurile sistemului de 
asigurare a calității. Acestea includ procedurile specificate 
în standardele europene din seria PN-EN și procedurile 
legate de Sistemul de Management al Calității.

Produsele FERRO sunt disponibile în magazinele fizice 
sau online deținute de distribuitorii noștri autorizați. 
Lista completă a magazinelor poate fi găsită pe site-ul 
nostru www.ferro.ro în secțiunea „de unde cumpar”.

De unde cumpărați 
produsele FERRO?



Mai mult decât  
te aștepți!  
Având în vedere varietatea de stiluri și 
posibilități de alegere a echipamentelor 
sanitare din bucătărie, considerăm că merită 
să aloci câteva momente pentru a răsfoi 
acest catalog și a găsi produsele potrivite 
pentru bucătăria ta. Catalogul FERRO pentru 
bucătărie este un ghid simplu și ușor care ne 
permite să prezentăm bateriile și chiuvetele cele 
mai potrivite, în funcție de nevoile și gusturile 
clienților. Află mai multe despre produsele 
pentru bucătărie FERRO și lasă-te plăcut 
surprins.

Perioada de garanție a produsului 
Numărul plasat în acest semn indică anii de 
garanție pentru produs.
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Chiuvetă reversibilă
Chiuveta poate fi montată astfel încât, în 
funcție de necesități, scurgerea să fie pe 
partea stângă sau pe partea dreaptă.

Ventil de scurgere inclus în set
Set complet format din chiuvetă și ventil de 
scurgere.

Pipă rabatabilă
Bateria este proiectată pentru a fi montată 
în fața unei ferestre; pipa rabatabilă permite 
deschiderea ferestrei.

Pipă flexibilă
Pipa poate fi controlată cu ușurință  pentru a 
direcționa cu precizie jetul atunci când clătești 
sau umpli recipiente.

Două pipe
Produs ce conține două pipe controlate 
independent.

Pipă mobilă
Pipa se rotește 360 de grade.

Pipă extractibilă 
Pipa extractibilă facilitează și crește confortul 
umplerii vaselor înalte și permite spălarea și 
clătirea precisă.

Eco+
Produsele cu acest simbol folosesc mai puțină 
apă și energie în comparație cu modelele 
standard.

FERRO AirMix
Regulatorul de debit cu sistem de aerare a 
apei vă permite să utilizați mai puțină apă, 
menținând în același timp confortul unui flux 
de apă abundent.

Funcția Cold Start
Această funcție vă permite să porniți apa rece 
dintr-o singură mișcare, economisind astfel 
energie și sporindu-vă confortul, ori de câte ori 
doriți să umpleți rapid un vas cu apă rece. 

FerroClick
Sistem de control al apei calde și al debitului.

Pictograme   
și simboluri funcționale
Pentru a crește lizibilitatea și pentru a facilita utilizarea 
informațiilor despre produs, principalele caracteristici 
și funcții ale acestora sunt prezentate sub formă de 
pictograme.



ECHIPAMENTE PENTRU 
BUCĂTĂRIE

CATALOG 2021
Prin catalogul de echipamente pentru bucătărie  
ne-am propus să scoatem în evidență caracteristicile 
individuale ale produselor, astfel încât elementele 
importante pentru alegerea obiectelor sanitare și 
accesoriilor pentru bucătărie să fie prezentate în 
mod clar și să faciliteze selecția acestora.

Utilizatorul produselor noastre este cel mai 
important pentru noi, prin urmare, atunci când 
proiectăm soluții pentru casă, depunem toate 
eforturile pentru a ne asigura că ideile noastre sunt 
nu doar funcționale și confortabile, ci și estetice. 

 10 F-Master
 14 Adore White/Chrome
 18 Adore Black/Chrome
 22 Espacio
 26 Libretto
 30 Maestro 
 32 Sonata
 36 Rapsody
 38 Toledo
 42 Algeo Square 
 46 Fiesta
 50 Zicco
 54 Zicco Black
 58  Lugio
 62  Lugio Black

 61  Algeo
 68  Freya
 72 Tiga VerdeLine
 76  Retro New
 80 Zumba Slim 2F
 84 Zumba
 88  Zumba II
 92 Pipe universale

 94 CHIUVETE

 96 Chiuvete de granit
 100 Chiuvete din oțel inoxidabil

 4 FUNCȚII
 9 CULORI
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FUNCȚII

Fiecare produs este 
selectat cu un motiv
Bucătăria este inima casei, iar selectarea echipamentelor 
de cea mai bună calitate, adaptate nevoilor individuale 
și cerințelor de funcționalitate devine o mare provocare. 
Prin urmare, este necesar să cunoști mai bine funcțiile și 
posibilitățile diferitelor modele de baterii pentru bucătărie 
înainte de cumpărare. FERRO îți propune o gamă completă 
de baterii cu design-uri diferite, echipate cu funcții 
suplimentare, oferind astfel noi oportunități de a reduce 
timpul petrecut în bucătărie.
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Aspect și 
funcționalitate

ALEGE BATERIA PERFECTĂ 
PENTRU BUCĂTĂRIA TA

Datorită calității foarte bune, varietății de forme și funcții, bateriile de 
bucătărie FERRO îi vor satisface chiar și pe cei mai pretențioși clienți. 
Designul elegant, atemporal, culorile diferite ale finisajelor, soluțiile 
practice și moderne vor face ca bucătăria ta nu doar sa arate bine, ci să 
devină practică și funcțională. 

Bateria cu pipă extractibilă crește confortul umplerii vaselor 
înalte și permite spălarea și clătirea precisă. Ușurează 
umplerea vaselor mari sau adânci, fără a fi nevoie să le 
introduci în cuvă. Permite de aemenea spălarea precisă a 
legumelor și fructelor.

Este o soluție practică atunci când utilizezi o chiuvetă dublă. 
Datorită rotației manuale a pipei, este mai ușor să umpli sticlele și 
vasele cu apă.

Pipă 
extractibilă

Pipă 
mobilă

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Pipă 
rabatabilă

Două 
pipe

Este soluția ideală pentru utilizatorii care doresc să instaleze 
bateria sub o fereastră și să utilizeze in mod optim spațiul, fără a 
renunța la confortul din bucătărie. O baterie cu această funcție îți 
permite să deschizi și să închizi fereastra fără probleme.

Două pipe independente într-o singură baterie sunt o soluție 
remarcabilă, oferind o calitate superioară în utilizare. Această 
funcție îți permite să selectezi pipa în funcție de nevoile tale. Pipa 
fixă poate fi utilizată pentru a umple vasele, în timp ce pipa înaltă, 
flexibilă, cu o funcție suplimentară de duș, va ușura procesul de 
spălare a fructelor și legumelor.

Pipă 
flexibilă
Funcție extrem de utilă pentru persoanele care apreciază 
utilizarea ușoară și confortabilă a bateriilor. Îți permite să dai 
pipei orice formă, să schimbi înălțimea și puterea jetului de apă 
în funcție de nevoile tale, permițând clătirea rapidă a vaselor sau 
curățarea confortabilă a chiuvetei.

FUNCȚII
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Perlator
Eco
Dacă folosești multă apă atunci când speli vasele sau clătești 
produsele, este bine să iei în considerare achiziționarea unei baterii 
cu un aerator care reduce debitul de apă, marcat cu simbolul Eco.

Funcția 
Cold Start

Comutatorul de flux va fi apreciat de toată lumea care dorește 
să-și folosească timpul eficient în bucătărie. Acesta îți oferă 
posibilitatea schimbării rapide a tipului de jet, în funcție de 
necesitatea de moment. 

Această funcție este o altă soluție de reducere a costurilor. 
Prin posibilitatea de a da drumul la apa rece când maneta este 
poziționată central, economisești apă caldă atunci când nu este 
necesară și ai un control mai rapid.

Duș / 
jet

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Funcționalitate

FUNCȚII ȘI CULORI

Bateriile pentru bucătărie FERRO reprezintă soluții practice 
în bucătarie. Utilizarea ușoară a pipei îți garantează spălarea 
confortabilă și chiar umplerea vaselor cu apă în afara chiuvetei. 
Atunci când alegi bateriile de bucătărie FERRO, alegi confort 
zilnic în bucătărie.

Număr 
pagină Serie Cold 

Start
Pipă  

mobilă
Pipă 

extractibilă 
Pipă 

flexibilă
Pipă 

rabatabilă
Duș /

 jet Două pipe Mâner de duș 
extractibil

10 F-Master

14 Adore

22 Espacio

26 Libretto

30 Maestro

32 Sonata

36 Rapsody

38 Toledo

42 Algeo Square

46 Fiesta

50 Zicco

58 Lugio

61 Algeo 

68 Freya 

72 Tiga Verdeline

76 Retro New

80 Zumba II Slim

84 Zumba

88 Zumba II

Baterii pentru 
bucătărie
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Combinație 
de culori

Aspectul elegant al bateriei este subliniat atât de designul său 
atractiv cât și de suprafețele impresionante. Combinația de 
culori a produsului poate însufluenți sau înveseli amenajarea 
bucătăriei sau se poate combina perfect cu celelalte elemente 
de interior.

Suprafețele  care se conformează celor mai recente tendințe 
în proiectare și design oferă o protecție excelentă împotriva 
factorilor externi negativi. 

Număr 
pagină Serie Crom Oțel 

inoxidabil
Negru-
crom Negru Alb-crom Granit

10 F-Master

14 Adore

22 Espacio

26 Libretto

30 Maestro

32 Sonata

36 Rapsody

38 Toledo

42 Algeo Square

46 Fiesta

50 Zicco

58 Lugio

61 Algeo 

68 Freya 

72 Tiga Verdeline

76 Retro New

80 Zumba II Slim

84 Zumba

88 Zumba II

Crom
Finisajul cromat strălucitor 
asigură fiecărei baterii o 
splendoare unică.

Oțel inoxidabil
Nuanța gri a oțelului inoxidabil 
va sublinia personalitatea 
spațiului și a stilului industrial 
al interiorului.

Granit grafit
O baterie cu finisaj de granit 
în culoarea grafit se combină 
perfect cu o chiuvetă din 
compozit granit în aceeași 
nuanță. Acestă alăturare va 
oferi interiorului seriozitate și 
eleganță.

Granit nisipiu
O suprafață de granit cu 
o culoare nisipie va încălzi 
decorul bucătăriei. O baterie 
cu o astfel de suprafață 
se potrivește perfect cu o 
chiuvetă de granit în aceeași 
nuanță. 

Baterii pentru 
bucătărie

Negru-crom
Această combinație de culori 
este cea mai bună propunere 
a anului pentru bucătăriile 
mari, elegante și moderne. 

Alb-crom
Albul în combinație cu finisajul 
cromat lucios va însufleți și 
va înveseli perfect interiorul 
bucătăriei.

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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F-MASTER
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BFE41 Baterie stativă bucătărie
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BFE41 Baterie stativă pentru chiuvetă

F-MASTER

F-MASTER
Mai bun, mai inteligent
Sunt un profesionist. Mai presus de orice, am 
pretenția ca echipamentele pe care le aleg sa 
fie funcționale și fiabile pentru toate activitățile 
și momentele petrecute în bucătărie. Din acest 

motiv am ales bateria F-Master de la FERRO. 
Dincolo de forma sa extrem de interesantă, este 
în primul rând multifuncțională și confortabilă în 
utilizare. 

12



Pipa mobilă și cea flexibilă facilitează utilizarea în condiții de maxim 
randament a chiuvetei. Pipa flexibilă cu arc permite spălarea cu ușurință a 
vaselor mari, în timp ce posibilitatea de comutare rapidă a fluxului de apă 
de la jet la duș reprezintă un ajutor major în cazurile în care ai nevoie de o 
schimbare imediată a modalității de spălare a vaselor sau a altor obiecte. 

Soluții bine concepute

Baterie stativă 
multifuncțională bucătărie 
crom

BFE41 
649,99 lei (TVA inclus)

BATERIE

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

 13



ADORE WHITE/CHROME

BDR4 Baterie stativă bucătărie
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ADORE WHITE/CHROME
Delicat și frumos
Atmosfera acestui interior este caracterizată 
de împletirea armonioasă a formelor clasice cu 
finisajul modern. Am ales Adore White/Chrome 
pentru bucătărie tocmai pentru că finisajul alb 

este mai puțin obișnuit și adaugă luminozitate 
interiorului. Pe de altă parte, finisajele cromate 
plasate pe supafețele plane ale bateriei creează o 
strălucire de oglindă.

ADORE WHITE/CHROME

BDR4 Baterie verticală pentru chiuvetă
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Baterie stativă bucătărie 
alb-crom

BDR4 
514,99 lei (TVA inclus)

BATERIE

Corpul bateriei și partea inferioară a pipei de un alb pur adaugă luminozitate 
și formează un contrast elegant cu partea superioară, cromată. 
În plus, suprafața plană creează un efect de oglindă special. Această 
combinație clasică se potrivește atât în bucătăriile cu interiorul alb cât și în 
cele pline de culoare.

O combinație subtilă

Atunci când am creat bateriile pentru bucătărie 
FERRO, am luat în considerare aspecte practice 
cum ar fi ușurința curățării și calitățile sale estetice 
– o pipă simplă, înaltă și funcțională.

BDR4 Baterie stativă pentru chiuvetă

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ADORE BLACK/CHROME
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BDR4BLC Baterie stativă bucătărie

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ADORE BLACK/CHROME
Combinația perfectă
Bucătăria din vechea casă ne-a oferit posibilitatea 
de a organiza spațiul în orice mod ne-am dorit. 
Spațiul fiind generos, nu ne-am limitat doar la 
organizarea unei zone funcționale de preparare a 
alimentelor, ci la crearea unui loc care încoronează 
camera de zi aducând un aer de calm și relaxare 

prin culorile neutre și o zonă distinctă de culoare 
prin chiuveta grafit, în centrul căreia se află bateria 
Adore Black/Chrome. Acest element contrastant 
atrage atenția și completează setul de accesorii 
negre din bucătărie.

ADORE BLACK/CHROME

BDR4BLC Baterie verticală pentru chiuvetă
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BATERIE

Baterie stativă bucătărie  
negru-crom

BDR4BLC 
514,99 lei (TVA inclus)

Negrul înseamnă eleganță și stil. Accesoriile negre sunt nu doar practice ci 
și mereu în tendințe, cu un aer atemporal. Elementele cromate ameliorează 
severitatea negrului din bateriile Adore Black/Chrome. 

În sânul familiei mereu se întâmplă ceva nou, iar 
atenția noastră ar trebui canalizată spre familie, 
nu spre intreținerea obiectelor din casă. Contrar 
miturilor, accesoriile negre sunt ușor de păstrat 
curate și arată întotdeauna elegant.

Confortabil și practic

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ESPACIO
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BES4 Baterie stativă bucătărie

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ESPACIO
În inima casei
Bucătăria este inima casei, așadar a fost foarte 
important pentru noi să creăm un interior 
prietenos. Pentru bucătăria noastră care este 
în egală masură un spațiu pentru gătit și de luat 
masa, dar și un loc pentru întruniri de familie, 

am ales o chiuvetă simplă și o baterie Espacio 
extrem de aspectuoasă și funcțională. Pipa sa 
clasică, înaltă, arată foarte elegant, iar poziția 
ușor înclinată a aeratorului oferă un confort 
suplimentar în utilizare.

ESPACIO

BES4 Baterie verticală pentru chiuvetă

24



 25

Baterie stativă bucătărie 
crom

BES4 
369,99 lei (TVA inclus)

Mânerul situat pe laterala bateriei în poziție verticală și simplitatea cu care 
se acționează este un alt plus pentru munca de zi cu zi în bucătărie. Espacio 
este un model în care funcționalitatea și aspectul sunt rafinate până în cele 
mai mici detalii.

Detaliile contează

BATERIE

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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LIBRETTO
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BLE4B Baterie stativă bucătărie

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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LIBRETTO
Aspect scandinav
Spațiul meu, regulile mele! Formă pură, fără 
adăugiri inutile și eficiență maximă. Când am ales 
această baterie pentru bucătărie nu am avut 
nicio îndoială. Libretto are toate caracteristicile 

importante pentru mine - pipă mobilă, flexibilă, 
comutator pentru debit apă și o formă foarte 
atractivă.

LIBRETTO

BLE4B Baterie stativă bucătărie
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Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă extractibilă 
crom

BLE4B 
414,99 lei (TVA inclus)

Pipa mobilă și flexibilă ușurează activitățile de spălare în chiuvetă. Pipa 
extractibilă permite spălarea cu ușurință a vaselor mari, în timp ce 
posibilitatea de comutare rapidă a fluxului de apă de la jet la duș reprezintă 
un ajutor major în cazurile în care ai nevoie de o schimbare imediată a 
modalității de spălare a vaselor sau a altor obiecte.

O soluție bine concepută

BATERIE

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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MAESTRO
Util și stilat

MAESTRO

Forma frumoasă a bateriilor de bucătărie poate 
transforma chiar și un interior simplist într-un 
cadru unic, plin ce caracter. Bateria de bucătărie 

Maestro a fost creată pentru iubitorii de stil. Pipa 
seamănă cu un arc asimetric, fiind un puternic 
accent decorativ în bucătărie.

BMS4 Baterie stativă pentru chiuvetă,
 cu duș extractibil
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Baterie stativă bucătărie  
cu pipă extractibilă 
crom

BMS4 
414,99 lei (TVA inclus)

BATERIE

Datorită pipei flexibile înalte poți umple cu ușurință orice fel de vas, cum ar fi 
o oală mare sau o sticlă înaltă. După ce scoți pipa din suportul ei, vârful pipei 
poate fi îndreptat în orice direcție, astfel încât  poți spăla cu ușurință chiuveta 
sau să umpli un vas greu aflat pe blat, langă chiuvetă.

Funcționalitate și stil fără 
compromisuri

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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SONATA
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BNA4 Baterie stativă cu duș extractibil

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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SONATA
Tonul potrivit
Soluțiile atemporale, interiorul impresionant, 
spațiul confortabil sunt caracteristicile 
apartamentului meu. Interiorul a fost creat special 
pentru mine, adaptat personalității și stilului 
meu. Toate obiectele sanitare și accesoriile sunt 

extrem de importante, de aceea am decis că 
bateria Sonata arată genial pe un blat de piatră. 
Designerul meu a descris acest stil ca fiind clasic, 
cu o notă de lux.

SONATA

BNA4 Baterie stativă pentru bucătărie
DRGM3/48/79/GA Chiuvetă cu două cuve și picurător
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Baterie stativă bucătărie  
cu pipă extractibilă 
crom

BNA4 
364,99 lei (TVA inclus)

Alegerea finisajelor și compoziția culorilor determină caracterul interiorului. 
Asigurați-vă că împreună creează un întreg și nu concurează între ele.

Simfonia gustului

BATERIE

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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RAPSODY
Întotdeauna o formă perfectă
Stilul simplist și culorile luminoase sunt singurele 
criterii care au fost luate în considerare când 
am ales noua locuință. M-am ocupat chiar eu de 
alegerea cromatică din bucătărie, iar paleta de 
culori pentru care am optat este o combinație 

între alb și argintiu. Pentru chiuveta din inox am 
ales bateria Rapsody care are o formă interesantă, 
dar simplă, cu o pipă mobilă având suprafețe 
plane. Sunt foarte mulțumită, pentru că acest 
interior îmi reflectă personalitatea.

RAPSODY

Baterie stativă bucătărie 
crom

BRY4 
364,99 lei (TVA inclus)

BATERIE
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BRY4 Baterie stativă bucătărie
DR50/80D.H Chiuvetă din inox cu două cuve 

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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TOLEDO

38



BTD4FUW Baterie stativă cu pipă rabatabilă 

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Baterie stativă bucătărie cu 
pipă rabatabilă 
crom

BTD4FUW 
384,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie cu 
pipă extractibilă 
crom

BTD4PO 
329,99 lei (TVA inclus)

TOLEDO
Surprinzătoare și plină de posibilități
Cheia în alegerea obiectelor sanitare, pe 
lângă potrivirea cu interiorul bucătăriei, este 
reprezentată de funcțiile pe care ar trebui să 
le îndeplinească conform nevoilor tale. Dacă 
visezi să așezi chiuveta sub fereastră, nimic nu 
îți poate sta în cale. Pentru a putea deschide și 
închide ferestra cu ușurință alege bateria cu pipă 
rabatabilă.

Bateria Toledo este soluția ideală pentru o 
chiuvetă amplasată sub fereastra din bucătărie. 
Pe de altă parte, dacă vrei să-ți echipezi bucătăria 
cu o baterie cu duș extractibil, dar în același 
timp îți plac soluțiile clasice și vrei să arate șic, cel 
de-al doilea model din seria Toledo va fi alegerea 
potrivită pentru tine. 

TOLEDO

BATERII

BTD4FUW  Baterie stativă bucătărie
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ARMATURA KUCHENNABTD4PO Baterie stativă bucătărie cu duș extractibil
DRGM2/48/78GA Chiuvetă din granit cu două cuve 

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ALGEO SQUARE
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BAQ4 Baterie stativă bucătărie 

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ALGEO SQUARE
Inspirația de zi cu zi
Pentru noi bucătăria este un loc în care petrecem 
timpul într-un mod plăcut - un interior simplu și 
plin de lumină, unde accesoriile adaugă varietate 
amenajării. Chiuveta noastră strălucitoare cu 
blat de scurgere simplu a fost asortată cu bateria 

de bucătărie a cărei formă modernă creează, în 
ansamblu, un aspect original. Culorile de vară 
surprinse în elementele de finisaj ale bucătăriei 
noastre au un efect optimist atât pentru noi cât și 
pentru oaspeți.

ALGEO SQUARE

BAQ4 Baterie stativă bucătărie
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Baterie stativă bucătărie 
crom 

BAQ4 
239,99 lei (TVA inclus)

Experiențele culinare, felurile de mâncare care ne 
amintesc de locurile pe care le-am vizitat odată 
și  degustarea diverselor feluri de mâncare sunt 
ideea noastră de distracție pentru weekend-
urile petrecute împreună. Aventurile culinare în 
bucătărie ne creează amintiri de care ne bucurăm 
mereu.

În bucătărie vacanțele 
durează tot anul 

BATERIE

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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FIESTA
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BFI4 Baterie stativă bucătărie

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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FIESTA
Un prieten în bucătărie
Avem o viață activă, prin urmare momentele 
petrecute împreună sunt neprețuite pentru noi. 
O chiuvetă din inox și o baterie de bucătărie 
simplă, clasică, precum Fiesta subliniază aspectul 
confortabil al bucătăriei. Aici poți găti și petrece 

timpul relaxat alături de cei dragi. Insula situată 
central adaugă funcționalitate interiorului iar 
detaliile din inox și cărămidă adaugă caracter. 
Pentru noi, soluțiile durabile și atemporale sunt o 
prioritate. 

FIESTA

BFI4 Baterie stativă bucătărie cu pipă mobilă
DR48/48.H Chiuvetă din inox cu o cuvă
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Baterie stativă bucătărie  
cu pipă mobilă 
crom

BFI4 
259,99 lei (TVA inclus)

Gătitul a fost întotdeauna cea mai mare pasiune a mea. Cu timpul am reușit 
împreună cu prietenii mei să formăm o echipă de creatori de mâncăruri 
neobișnuite. Acesta este modul perfect de a petrece timpul liber împreună, 
bucătăria devenind astfel cel mai important loc pentru mine. 

Gătim împreună

BATERIE

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZICCO
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BZI4 Baterie stativă bucătărie  

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZICCO
Pur și simplu modern

ZICCO

BZI4 Baterie stativă bucătărie 

Interiorul casei trebuie să aibă personalitate, 
iar acest lucru este de multe ori determinat 
de accesorii. Geometria perfectă a formelor 
temperată de accentele metalice este ideea 
noastră pentru bucătărie. Pentru această chiuvetă 

simplă am ales bateria Zicco datorită formei sale 
cubiste, minimaliste. Pipa cu laturile tăiate uniform 
și corpul bateriei cu margini unghiulare are un 
aer modern. Întregul concept denotă un spațiu 
ordonat și curat. 
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Baterie stativă bucătărie 
crom

BZI4 
289,99 lei (TVA inclus)

BATERIE

Dacă dorești ca bucătăria ta să arate impresionant, este nevoie să ții cont de 
acesoriile care trebuie să se potrivească stilului ales. Dintr-o varietate foarte 
mare de forme pentru bateriile de bucătărie, îți recomandăm să o alegi pe 
cea care va consolida și mai mult caracterul unic al interiorului.

Modernitate și minimalism

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZICCO BLACK
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BZI4BL Baterie stativă bucătărie

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZICCO BLACK
Mix pentru acasă

Un spațiu mare creează o mulțime de posibilități. 
Așa că ai nevoie de un set de bucătărie optim 
și complet, care să se potrivească nevoilor tale. 
Pentru că apreciem mai mult timpul petrecut 
împreună decât procesul în sine de a găti, am 

amenajat bucătăria în așa fel încât să îți facă 
plăcere să stai aici. Când am văzut bateria Zicco 
Black am decis imediat că ea este aleasa pentru 
chiuvetă. Forma, finisajul, stilul original ne-au 
convins să facem această alegere. 

ZICCO BLACK

BZI4BL Baterie stativă bucătărie
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BATERIE

Baterie stativă bucătărie 
negru

BZI4BL 
354,99 lei (TVA inclus)

Se spune că frumusețea stă în detalii, iar acestea sunt surprinse prin această 
baterie simplă, la modă, a cărei formă este în armonie perfectă cu restul 
bucătăriei. 

Detaliul care face diferența

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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LUGIO
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BLG4 Baterie stativă bucătărie 

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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LUGIO
Clasicul câștigă întotdeauna
Alegerea echipamentelor pentru casă este adesea 
o provocare. Multitudinea și varietatea de forme 
respectiv finisaje nu îți fac munca mai ușoară. 
Însă atunci când vine vorba de achiziționarea 
bateriilor pentru bucătărie merită să pariezi pe 
formele clasice și modelele care rămân veșnic la 

modă. Pentru noi, alegerea corectă în acest caz 
este bateria Lugio. Mânerul clasic și funcțional se 
potrivește stilului modern, dar se va încadra fără 
probleme și în cel clasic. Mai mult, designul pipei 
va adăuga farmec oricărei bucătării.

LUGIO

BLG4 Baterie stativă bucătărie 
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Baterie stativă bucătărie 
crom

BLG4 
185,99 lei (TVA inclus)

Departe de agitația zilnică și de numeroasele îndatoriri pe care le avem, 
am găsit un spațiu în care nu trebuie să cronometrăm timpul. Casa noastră 
este un pilon al stabilității, un loc de refugiu care ne dă energie în fiecare zi. 
Ne place să petrecem timp aici; acesta este spațiul nostru și nu vrem să se 
schimbe. 

Nu vrem schimbări pentru  
casa noastră

BATERIE

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Baterie stativă bucătărie 
negru

BLG4BL 
259,99 lei (TVA inclus)

BATERIE

LUGIO BLACK
Mereu la modă
Modul în care este amenajat interiorul ne face să 
ne simțim extraordinar de bine în unele bucătării. 
Nu contează dacă spațiul este mai mare sau mai 
mic. În acest caz, colțul de bucătărie, în ciuda 
dimensiunilor sale reduse, a devenit o excelentă 
carte de vizită a casei, separată de restul spațiului 

printr-un perete de sticlă. Chiuveta de granit 
neagră este o bază perfectă pentru bateria de 
bucătărie în aceeași non-culoare. Lugio Black este 
una dintre noile propuneri din gama de baterii de 
bucătărie FERRO. Forma clasică a pipei în accente 
de negru are o eleganță aparte. 

LUGIO BLACK

BLG4BL Baterie stativă bucătărie
DRGM1/51BA Chiuvetă cu o cuvă
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BLG4BL Baterie stativă bucătărie
DRGM1/51BA Chiuvetă granit rotundă, cu o cuvă

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ALGEO
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BAG4 Baterie stativă bucătărie

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Suprafețe văruite în alb pur, mobilier luminos și 
multă lumină. Am visat întotdeauna să creez o 
astfel de casă. Sunt atât de fericită acum, când 
mă uit la bucătăria mea. Acesta este locul meu! 
Am fost convinsă de mama mea să aleg această 
baterie de bucătărie și chiuveta, ea fiind loială 

produselor FERRO de mulți ani, deoarece s-au 
dovedit a fi excelente în tot acest timp. Acum 
împărtășesc aceași părere și devotament. 
Amândouă folosim bateriile Algeo deoarece sunt 
moderne și practice.

ALGEO
Gusturi speciale pentru amenajarea casei

ALGEO

BAG4 Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă
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Mama mea a fost cea care m-a învățat să mă bucur de gătit. Acum pot 
împărtăși această pasiune și fiicei mele. Momentele din bucătărie sunt timpul 
nostru - ne cunoaștem, împărtășim mici secrete și în același timp creăm 
mâncăruri gustoase și sănătoase.

Pasiuni comune

BATERIE

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă înaltă 
crom 

BAG4 
195,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie 
crom 
 

BAG4A 
175,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete lavoar/
spălător 
crom 

BAG5 
219,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă extractibilă 
crom 

BAG8 
229,99 lei (TVA inclus)

BAG5 Baterie perete lavoar/spălător

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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FREYA

Ador interioarele armonioase, în care totul se potrivește perfect. 
Prefer moderația în culori și texturi care, pentru mine, face ca spațiul 
să pară mult mai ordonat. Când am descoperit că chiuveta mea de 
granit poate fi echipată cu o baterie în aceleași ton, am știut imediat 
că aceasta este combinația perfectă pentru mine. Am decis să aleg 
bateria cu finisaj de granit Freya, care să se contopească frumos cu 
chiuveta în nuanțe întunecate. O surpriză suplimentară a fost ușurința 
cu care se curăță și faptul că pe suprafața bateriei nu rămân amprente 
sau urme de apă.

Se potrivește perfect cu 
chiuveta

Granit grafit
O baterie cu finisaj de granit în 
culoarea grafit este combinată 
perfect cu o chiuvetă din 
compozit granit în aceeași 
nuanță. Această alăturare va 
oferi interiorului seriozitate și 
eleganță.

Granit nisipiu
O suprafață de granit cu o 
culoare bej-nisipiu va încălzi 
aranjamentul din bucătărie. 
O baterie cu o astfel de 
suprafață se potrivește 
perfect cu o chiuvetă de 
granit în aceeași nuanță. 
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ARMATURA KUCHENNA

 69

BFR41B Baterie stativă bucătărie
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FREYA
Alegeri după culoare și necesități
Două culori și o multitudine de soluții. Aceasta 
este o ofertă pentru persoanele care caută 
finisaje ieșite din tipare. Culori uniforme, crom 
clasic sau poate o potrivire perfectă a culorii cu 
chiuveta? Gama de baterii Freya a fost creată cu 
scopul îndeplinirii acestor așteptări. Pentru ca 

soluția să se potrivească gustului fiecăruia dintre 
voi, puteți alege forma preferată a pipei, iar pentru 
cei care apreciază mai ales funcționalitatea, un 
model cu un pipă extractibilă și două tipuri de 
jeturi.

FREYA

BFR8S Baterie stativă bucătărie cu duș extractibil
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Baterie stativă bucătărie 
grafit 

BFR4B 
154,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie 
grafit 

BFR41B 
269,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie 
nisip 

BFR4S 
154,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie 
nisip 

BFR41S 
269,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie 
grafit 

BFR42B 
279,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie 
nisip 

BFR42S 
279,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă extractibilă 
grafit

BFR8B 
259,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă extractibilă 
nisip

BFR8S 
259,99 lei (TVA inclus)

Nuanțele de bej și negru se încadrează perfect în tendințele anului. Merită să 
le alegeți ca bază cromatică pentru accesoriile de bucătărie, deoarece va fi o 
alegere în tendințe și peste ani.

O baterie perfectă
pentru chiuvetă

BATERII

BATERII

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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TIGA VERDELINE
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BTG4VL Baterie stativă bucătărie 
DRGM1/51SA Chiuvetă din granit rotundă, cu o cuvă

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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TIGA VERDELINE
O alegere asumată
Am vrut ca bucătăria mea să arate ca o bucătărie 
dintr-un serial american. Și ... am făcut-o!
Mobilier gri elegant, echipament încorporat, 
o chiuvetă simplă și o baterie clasică Tiga. Un 

element suplimentar de decor îl reprezintă 
accesoriile aurii. Lămpile elegante și accesoriile de 
bucătărie aurii conferă întregului interior o ușoară 
notă de lux, creând un decor de film. 

TIGA VERDELINE

BTG4VL Baterie stativă bucătărie
DRGM1/51SA Chiuvetă din granit rotundă, cu o cuvă
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Baterie stativă bucătărie 
crom 

BTG4VL 
219,99 lei (TVA inclus)

Alegerea accesoriilor potrivite pentru bucătăria mea mi-a luat o veșnicie. 
Toate articolele trebuiau să aibă, în afară de un aspect excelent, o calitate 
confirmată de experții din domeniu. De aceea, am ales bateria Tiga Verdeline 
pentru bucătărie. A câștigat primul loc în clasamentul meu, în detrimentul 
altor modele asemănătoare.

Creată pentru mine

BATERIE

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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RETRO NEW
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XD4 Baterie stativă bucătărie

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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RETRO NEW
Stil atemporal
Ne plac lucrurile încercate și testate, bine 
cunoscute pe piață, dar și funcționale. Uneori 
preferăm formele clasice și stilurile de epocă în 
locul modernității. În timpul decorării bucătăriei 
împreună cu soțul meu, am decis să alegem 

bateria Retro New, într-un stil tradițional, care 
setează suplimentar tonul și caracterul întregului 
cadru. Completând interiorul cu câteva accesorii 
în același ton, am creat un spațiu de locuit cald și 
confortabil.

RETRO NEW

XD4 Baterie stativă bucătărie
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Baterie stativă bucătărie 
crom

 
XD4 
195,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete lavoar/
spălător cu pipă mobilă 
crom

XD3 
175,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete lavoar/
spălător 
crom

XD5 
175,99 lei (TVA inclus)

În majoritatea timpului folosesc apa rece în bucătărie, fie pentru udarea 
florilor, fie pentru umplerea ibricului cu apă pentru ceai și apreciez confortul 
în utilizarea bateriei Retro New. Tot ce trebuie să fac este să rotesc ușor 
rozeta. 

Confortabil în utilizare

BATERII

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZUMBA SLIM 2F
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BZA43B  Baterie stativă pentru bucătărie

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZUMBA SLIM 2F

ZUMBA SLIM 2F
Precizie și flexibilitate 
O baterie pentru bucătărie care combină perfect 
funcționalitata cu tendințele anului în ceea ce 
privește aspectul. Zumba Slim 2F, pentru că 
despre aceasta vorbim, este noul model cu pipă 

flexibilă, care s-a alăturat ofertei FERRO. Această 
propunere este excelentă pentru utilizatorii care 
apreciază forma rafinată și potrivirea perfectă a 
culorilor cu restul elementelor de decor interior.

BZA43B Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă
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Flexibilitatea pipei este de departe cea mai importantă caracteristică a 
noului model Zumba Slim 2F. Acestea permite o utilizare ușoară și reglarea 
individuală a înălțimii respectiv a distanței. Fiecare utilizator poate modela 
pipa în funcție de nevoile sale. Prin comutatorul discret plasat pe capătul 
metalic al pipei, poți alterna fluxul de apă între jet aerat și duș, în funcție de 
nevoia ta din acel moment.

Funcționalitate
și ergonomie

Baterie stativă bucătărie cu 
pipă flexibilă 
verde

BZA43G 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
galben

BZA43C 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
gri-argintiu

BZA43S 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
alb

BZA43W 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
albastru

BZA43L 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
roșu

BZA43R 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
mentă

BZA43M 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
bej

BZA43P 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
negru

BZA43B 
329,99 lei (TVA inclus)

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

BATERII

BATERII
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ZUMBA
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BZA4L  Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă
DR60/80L.H  Chiuvetă cu o cuvă și picurător

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZUMBA
Merită totul
Generația noastră nu își setează bariere; 
acționează, creează și trăiește viața din plin. În 
același spirit, bateria Zumba depășește orice limite 
pe care ni le-am putea închipui în ceea ce privește 
bateriile de bucătărie.

Este un produs în care stilul individual, inovația și 
funcționalitatea au definit designul bateriei. Pipa 
flexibilă permite controlul nestingherit al fluxului 
de apă în diferite unghiuri și în orice direcție.

ZUMBA

BZA4L Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă
DR60/80L.H Chiuvetă din inox cu o cuvă și picurător

86



Baterie stativă bucătărie cu 
pipă flexibilă 
verde

BZA4G 
199,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
galben

BZA4C 
199,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
gri-argintiu

BZA4S 
199,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
alb

BZA4W 
199,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
albastru

BZA4L 
199,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
roșu

BZA4R 
199,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
mentă

BZA4M 
199,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
bej

BZA4P 
199,99 lei (TVA inclus)

Bateria bine alesă înseamnă mai mult confort și mai puțină muncă. Când speli 
fructele, nu trebuie să îți faci griji cu privire la chiuveta stropită sau mizeria 
din bucătărie. Cu Zumba este ușor! Coboară pur și simplu pipa și toată apa 
va rămâne în cuvă. Gătitul nu a fost nicicând mai distractiv!

Gătitul împreună 
este foarte distractiv

BATERII

BATERII

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
negru

BZA4B 
199,99 lei (TVA inclus)

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZUMBA II

88



BZA42B Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă
DRGM1/48/58BA Chiuvetă din granit cu o cuvă

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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ZUMBA II
Chiar mai funcțională
Oferta noastră crește odată cu cerințele. 
Raspunsul la noile provocări este Zumba II, care 
pe lângă pipa flexibilă, are două tipuri de funcții: 
jet puternic, aerat și duș. Funcționalitatea acestei 

baterii și forma interesantă face ca fiecare 
utilizator nou să și-o dorească cu nerăbdare 
pentru bucătăria sa.

ZUMBA II

BZA42S Baterie stativă pentru chiuvetă
DRGM1/48/58GA Chiuvetă din granit cu o cuvă
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Baterie stativă bucătărie cu 
pipă flexibilă 
verde

BZA42G 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
galben

BZA42C 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
gri-argintiu

BZA42S 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
alb

BZA42W 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
roșu

BZA42R 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
mentă

BZA42M 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
bej

BZA42P 
229,99 lei (TVA inclus)

Designerii noii Zumba au depus toate eforturile pentru a integra funcția 
de comutare a fluxului în forma flexibilă a bateriei, astfel încât să asigure 
ușurință în utilizare. Este nevoie doar de o ușoară rotire a vârfului și, pe lângă 
jetul de apă normal -util pentru umplerea recipientelor -, poți folosi dușul 
pentru clătirea produselor alimentare sau spălatul vaselor. 

Ușurință în utilizare

BATERIE

BATERIE

Baterie stativă bucătărie  
cu pipă flexibilă 
negru

BZA42B 
229,99 lei (TVA inclus)

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Funcționalitatea pipei flexibile este unul dintre 
principalele sale avantaje, dar nu singurul. 
Posibilitatea de înlocuirire a pipei cu o culoare 
diferită este o caracteristică la fel de importantă. 
De asemenea, spre deosebire de alte pipe 
flexibile, aceasta rămâne modelată în forma pe 
care o dorești, fiind o caracteristică distinctivă a 
bateriei Zumba.

Pipă flexibilă 
universală

Ai deja o baterie cu pipă fixă din seriile FERRO de mai sus? 
Cumpără o pipă flexibilă într-o culoare pe care ți-o dorești, 
înlocuiește-o și bucură-te de un aspect nou al bucătăriei.

PIPĂ UNIVERSALĂ

Pipele universale flexibile se potrivesc următoarelor serii 
de baterii: Zumba, Lugio Black și Ratio Black
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ARMATURA KUCHENNA

Pipă flexibilă pentru baterie 
bucătărie 
negru

W100B-B 
61,99 lei (TVA inclus)

Pipă flexibilă pentru baterie 
bucătărie 
verde

W100G-B 
61,99 lei (TVA inclus)

Pipă flexibilă pentru baterie 
bucătărie 
galben

W100C-B 
61,99 lei (TVA inclus)

Pipă flexibilă pentru baterie 
bucătărie 
alb

W100W-B 
61,99 lei (TVA inclus)

Pipă flexibilă pentru baterie 
bucătărie 
argintiu

W100S-B 
61,99 lei (TVA inclus)

PIPĂ UNIVERSALĂ

BZA4B Baterie stativă bucătărie cu pipă   
 flexibilă
DRGM2/48/78HA Chiuvetă din granit cu două cuve 

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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CHIUVETE
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DRGM1/48/58BA Chiuvetă din granit cu o cuvă
BZA42B Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Chiuvete  
de granit
Aspect natural și durabilitate
Șase tipuri, douăzeci și patru de modele, patru 
culori caracterizează gama actuală de chiuvete 
din compozit granit de la FERRO. Aceasta îți 

va permite să alegi modele potrivite pentru 
bucătăriile spațioase, pentru cele pe colț sau 
chicinete. 

CHIUVETE

DRGM48/78BA Chiuvetă cu o cuvă și picurător 
BZA4B Baterie stativă bucătărie cu pipă   
 flexibilă
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Chiuvete  
de granit
Aspect natural și durabilitate

Chiuvetă cu două cuve  
78x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM2/48/78SA 
619,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu două cuve și 
picurător 79x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM3/48/79SA 
639,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu două cuve  
78x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM2/48/78BA 
619,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu două cuve și 
picurător 79x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM3/48/79BA 
639,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu două cuve  
78x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM2/48/78HA 
619,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu două cuve și 
picurător 79x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM3/48/79HA 
639,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu două cuve  
78x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM2/48/78GA 
619,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu două cuve și 
picurător 79x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM3/48/79GA 
639,99 lei (TVA inclus)

CHIUVETE DUBLE

Un produs, două funcționalități. Poziția scurgerii 
poate fi ajustată la nevoile individuale ale 
utilizatorului prin rotirea chiuvetei.

Chiuvetă 
reversibilă

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 78x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM48/78SA 
579,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 58x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM48/58SA 
549,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 78x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM48/78BA 
579,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 58x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM48/58BA 
529,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 78x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM48/78HA 
579,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 58x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM48/58HA 
529,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 78x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM48/78GA 
579,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 58x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat
reversibilă

DRGM48/58GA 
529,99 lei (TVA inclus)

CHIUVETE SIMPLE

DRGM48/78BA Chiuvetă cu o cuvă și picurător
BFR4B  Baterie stativă bucătărie

DRGM48/78SA Chiuvetă cu o cuvă și picurător
BFR4S  Baterie stativă bucătărie

CHIUVETE
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Chiuvetă rotundă cu o cuvă 
Ø 51 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat 

DRGM1/51SA 
539,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă rotundă cu o cuvă 
Ø 51 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat 

DRGM1/51BA 
539,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă rotundă cu o cuvă 
Ø 51 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat

 
DRGM1/51HA 
539,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă rotundă cu o cuvă 
Ø 51 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat

 
DRGM1/51GA 
539,99 lei (TVA inclus)

CHIUVETE SIMPLE

Bateria pentru bucătărie arată perfect lângă chiuveta din granit în aceeași 
culoare. Acest set creează un aspect armonios pentru blatul din bucătărie.

Duo-ul perfect

Chiuvetă cu o cuvă 
58x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat 

DRGM1/48/58SA 
539,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă 
58x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat 

DRGM1/48/58BA 
539,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă 
58x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat 

DRGM1/48/58HA 
539,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă 
58x48 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin
ventil scurgere automat
sifon cu racord pentru mașina 
de spălat 

DRGM1/48/58GA 
539,99 lei (TVA inclus)

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Chiuvete 
din inox
Soluții tradiționale, stil clasic
Pentru toți cei care apreciază soluțiile care nu 
se demodează, pentru cei care decorează în stil 
clasic și pentru toți cei cărora le plac finisajele din 
inox, oferim o gamă întreagă de chiuvete din oțel 

inoxidabil. Varietatea soluțiilor, posibilitatea de 
montaj încastrat sau pe blat, formele diferite sunt 
trăsăturile distinctive ale modelelor oferite de 
FERRO.

DR60/80L.H Chiuvetă cu o cuvă și picurător 
BZA4W Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă

CHIUVETE
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Chiuvetă două cuve   
50x80 cm
montare încastrată în blat
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR50/80.H 
329,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR50/80TS.H 
374,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 60x80 cm
cu picurător lateral stânga
montare pe mască
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR60/80L.H 
229,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR60/80LTS.H 
249,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurator 48x77 cm
montare încastrată în blat
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR49/77R.H 
269,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR49/77RTS.H 
279,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 60x80 cm
cu picurător lateral dreapta
montare pe mască
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR60/80P.H 
229,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR60/80PTS.H 
279,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 49x78 cm
montare încastrată în blat
cu preaplin lateral
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR49/77.H 
279,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR49/77TS.H 
299,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu două cuve  
60x80 cm
montare pe mască
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
 
satinat 
DR60/80D.H 
259,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR60/80DTS.H 
309,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 48x64 cm
montare încastrată în blat
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR48/64.H 
229,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR48/64TS.H 
269,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 50x80 cm
cu picurător lateral stânga
montare pe mască
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR50/80AL.H 
219,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR50/80ALTS.H 
259,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă rotundă cu o cuvă  
Ø 43,5 cm 
montare încastrată în blat
cu preaplin lateral
material: oțel inox AISI 304
 
satinat 
DR43.H 
229,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR43TS.H 
249,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 50x80 cm
cu picurător lateral dreapta 
montare pe mască 
cu preaplin 
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR50/80AP.H 
219,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR50/80APTS.H 
259,99 lei (TVA inclus)

CHIUVETE

Picurătorul în dreapta sau în stânga? Alegând 
chiuvetele marcate cu pictograma „Chiuvetă 
reversibilă„ poți decide în care parte dorești să o 
poziționezi. Acest lucru îți va permite să o adaptezi 
la spațiul disponibil din bucătărie.

Chiuvetă 
reversibilă

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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Indiferent ce tendințe de culoare  sunt la modă, 
accesoriile din inox nu sunt niciodată demodate. 
Pe lângă designul clasic, finisajele ne garantează 
durabilitate în timp.

Oțelul inoxidabil,  
mereu la modă

Chiuvetă două cuve   
50x80 cm
montare pe mască
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR50/80D.H 
195,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR50/80DTS.H 
309,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător  48x60 cm
montare încastrată în blat
cu preaplin lateral
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR45/58.H 
209,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR45/58TS.H 
229,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă și 
picurător 43,5x76 cm
montare încastrată în blat
cu preaplin
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR43/76.H 
219,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR43/76TS.H 
259,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă   
48x48 cm
montare încastrată în blat
cu preaplin lateral
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR48/48.H 
175,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR48/48TS.H 
209,99 lei (TVA inclus)

Chiuvetă cu o cuvă   
40x50 cm
montare încastrată în blat
cu preaplin lateral
material: oțel inox AISI 304 
 
satinat 
DR40/50.H 
133,99 lei (TVA inclus) 
 
texturat 
DR40/50TS.H 
185,99 lei (TVA inclus)

CHIUVETE

DR50/80D.H Chiuvetă dublă
BRY4 Baterie stativă bucătărie

CHIUVETE
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BFE41  Baterie stativă bucătărie multifuncțională ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE
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BZA4R Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă
DRGM2/48/78GA Chiuvetă cu două cuve 
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Ai nevoie de asistență tehnică, informații 
post-cumpărare sau cauți o piesă de schimb?  
Te rog să ne contactezi! Consilierii noștri îți vor 
oferi răspunsurile pe care le cauți.

Ai întrebări?

DEPARTAMENT SERVICE
TEL: +40 264 522 524    
email: 48@ferro.ro

DEPARTAMENT TEHNIC
TEL: +40 264 522 524    
email: tehnic@ferro.ro

Catalog valabil începând cu iunie 2021. 
Prețurile din catalog reprezintă valori recomandate de 
referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere 
în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili 
propria politică de prețuri. 

Produsele sunt cu titlu de prezentare. Produsele reale 
pot diferi ușor de cele prezentate în catalog.
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