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OBIECTE SANITARE 
PENTRU BAIE

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 clienților noștri, inclusiv 
ale celor mai pretențioși dintre ei.

FERRO asigură o calitate excelentă 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 cumpăr”.

De unde cumpărați 
produsele FERRO?



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

Easy Clean
Funcția Easy Clean vă permite să păstrați 
curate acele părți ale bateriilor și dușurilor 
care sunt cele mai expuse la calcar. Este un 
sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de 
calcar de pe duze și aeratoare.

Sistem AIR-IN
Sistemul AIR-IN aerează suplimentar jetul 
de apă reducand consumul cu pana la 50%, 
menținând în același timp confortul în utilizare.

Două surse
Produsul vă permite să conectați și să utilizați 
două surse de apă.

Multiple tipuri de jeturi
Posibilitatea de a schimba tipul de jet.

Anti Twist
Furtunuri cu capăt anti-răsucire.

Reglare verticală
Reglare verticală a barei de montare.

Ajustare orizontală
Reglarea distanței față de perete. 

Safe Touch System
Corpul bateriei nu se încălzește atunci când se 
utilizează apă fierbinte.

Sifon inclus
Produse echipate cu sifon.

Click-clack
Produsele cu această pictogramă vin cu un 
mecanism click-clack, care poate fi deschis și 
închis prin apăsare.

Perioada de garanție a produsului. 
Numărul plasat în acest semn indică anii de 
garanție pentru produs.
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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. 

FerroClick
Sistem de control al apei calde și al debitului.

Mai mult decât  
te aștepți!  
Cu mare satisfacție și bucurie vă prezentăm cel mai 
recent catalog de produse FERRO. L-am creat cu scopul 
de a devini o sursă de inspirație și un ghid prin oferta 
noastră. Echipa FERRO urmărește în mod constant 
tendințele de design interior și continuă să dezvolte mereu 
produse noi, adaptate pieței. Faptul că produsele FERRO 
ajung în milioane de case din întreaga lume reprezintă 
pentru noi un motiv de mândrie, dar și o motivație 
puternică pentru a crea produse care să răspundă 
așteptărilor tale zilnice, fiind în același timp frumoase  
și durabile.



ECHIPAMENTE 
PENTRU BAIE

ACCESORII 
PENTRU BAIE

CATALOG 2021
În catalogul obiectelor sanitare pentru baie vei găsi 
o prezentare generală a principalelor linii de baterii, 
dușuri și accesorii de baie.
Prezentarea mai multor linii de baterii și accesorii 
pentru baie într-un mod clar și vizibil care te va 
ghida prin funcțiile, trăsăturile caracteristice și 

stilul fiecăreia dintre ele. Categoria de dușuri îți 
va permite selectarea echipamentelor de duș 
în funcție de nevoile și preferințele individuale. 
Grupul de accesorii pentru baie cuprinde 
elemente decorative, de conectare și drenuri 
liniare. 

ECHIPAMENTE PENTRU BAIE 

 12 Adore White/Chrome
 18 Adore Black/Chrome
 24 Stratos
 28 Stratos Black
 34 Zicco
 38 Zicco Black 
 42 Padwa
 46 Espacio
 50 Alba VerdeLine
 54 Tiga VerdeLine
 58 Algeo Square
 64 Algeo Square Black/Chrome
 66 Marena
 70 Fiesta
 76 Algeo
 80 Algeo Black
 84 Retro New

 94 DUȘURI

 96 Seturi de duș
 104 Sisteme de duș încastrate
 110 Baterii termostatate
 112 Accesorii pentru duș
 118 Furtunuri de duș 

 117 Racorduri duș și robineți colțar 
 119 Rigole, sifoane și ventile 

 4 FUNCȚII
 10 CULORI

 90 Grace 
 92 Audrey 
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FUNCȚII

Fiecare produs  
este realizat cu un motiv întemeiat 
Menținerea unui echilibru între funcționalitatea și designul produselor este 
una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în mod constant în 
timpul procesului de dezvoltare a produsului. Ne asigurăm că noile propuneri 
completează oferta existentă cu finisaje noi și funcții suplimentare și că 
ansamblul este o soluție completă care garantează utilizarea practică și 
armonia din interiorul băii. 
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE

Funcționalitate 

IN MOMENTUL  ALEGERII 
UNEI BATERII DE BAIE E BINE 
SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE 
FUNCȚIILE PRODUSULUI, 
POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE ȘI 
AVANTAJELE LUI.

Cu ajutorul unor echipamente corect selectate și potrivite, puteți 
face utilizarea zilnică a acestor dispozitive confortabilă, ușoară și 
plăcută. Confortul în utilizare va fi asigurat de funcțiile descrise mai jos, 
permițându-vă să vă satisfaceți chiar si cele mai exigente așteptări în ceea 
ce privește calitatea produselor alese.

Pipa bateriilor cu această funcție poate fi reglată ușor în jurul 
axei, datorită gradului său de rotație de 360 de grade. Acest lucru 
asigură un confort sporit în reglarea precisă a jetului de apă în 
timpul utilizării zilnice.

Pipă 
mobilă

Easy 
Clean
Funcția Easy Clean vă permite să păstrați curate acele părți 
ale bateriilor și dușurilor care sunt cele mai expuse la calcar. 
Suprafețele aeratoarelor sau ale parelor de duș marcate cu 
această funcție sunt realizate din elastomer moale, de pe care 
calcarul poate fi îndepărtat cu ușurință, ștergându-le chiar și cu 
mâna. 
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Bateriile Verdeline sunt echipate cu aeratoare Ferro Air Mix 
care, prin aportul de aer pe care îl aduc fluxului de apă, reduc 
consumul acesteia cu până la 50%.

Aerator 
Ferro Air Mix

FUNCȚII

Ferro
Click

Ventilul click-clack este un tip de dop pentru lavoar care se 
închide și deschide printr-o simplă apăsare. Această soluție 
practică este ideală pentru părinții care au copii mici, atunci când îi 
învață să fie responsabili cu apa pe care o folosesc. 

Cartușul Ferro Click dispune de un sistem de control al apei calde 
și al debitului. Limitatorul special permite reglarea debitului de apă 
în două trepte, în acest fel putându-se folosi un jet care reduce la 
jumătate consumul de apă.

Ventil 
click-clack
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE 

Safe Stop 
38°C
Sistemul de blocare a temperaturii la 38 de grade Celsius 
conferă siguranță și te protejează împotriva dereglărilor 
necontrolate ale temperaturii apei în timpul dușului. 
Dezactivarea funcției Safe Stop permite creșterea 
temperaturii apei. Această funcție va fi apreciată în special 
de părinții cu copii mici, deoarece permite utilizarea 
în condiții de maximă siguranță a dușului, evitându-se 
opărirea. 

Safe Touch 
System 
Este o funcție extrem de importantă a bateriilor 
termostatate. Tehnologia specială de construcție a 
corpului bateriei împiedică încălzirea acesteia în timpul 
utilizării, protejând utilizatorul de arsuri datorate atingerii 
accidentale a bateriei. Această măsură de siguranță este 
utilă în special pentru familiile care au copii.

Două 
surse
Această funcție ne informează despre posibilitatea conectării a 
două tipuri de dușuri (fix și mobil) sau a unui set format din duș și 
baterie cadă - duș.
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FUNCȚII

Tipuri 
de jeturi

 Jet cu  
 masaj
Para de duș este prevăzută 
cu un jet puternic și aerat, 
directionat prin câteva duze 
centrale, care stimulează 
corpul. 

  Jet ușor
Un jet concentrat circular, ușor 
stimulant.

  Jet cu efect  
 de ploaie
Jet uniform, delicat, care 
provine de pe cea mai mare 
suprafață a parei de duș, toate 
duzele fiind aerate.

  Jet cu efect  
 de ceață
Jet blând, puternic dispersat, 
ales pentru relaxare și liniștire. 

  Jet mixt
Jet complet, ales pentru 
dublul beneficiu al funcțiilor 
de masaj puternic și jet 
delicat. 

Multe produse din categoria dușuri sunt dotate cu mai 
multe tipuri de jet. Numărul de funcții ale jetului de apă  este 
indicat de numărul din pictogramă, iar tipurile și utilizarea 
acestora sunt descrise mai jos.
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Anti-Twist

Furtunurile de duș cu funcție anti-răsucire au un capăt rotativ 
care crește confortul în timpul dușului și crește durata de viață a 
furtunului prin eliminarea răsucirii, care este atât de neplăcută în 
timpul utilizării. 

ECHIPAMENTE PENTRU BAIE  

Reglare 
verticală și orizontală
Funcția de reglare pe verticală a setului de duș permite 
instalarea optimă în locul dorit, de exemplu între plăci sau în găuri 
preexistente. Reglarea pe orizontală, la rândul său, permite mărirea 
distanței dintre bară și perete.

AIR-IN 
System 

Sistemul AIR-IN determină aerarea suplimentară a jetului 
de apă. Vă permite să utilizați o cantitate mai mică de apă, 
menținând în același timp confortul în utilizare.
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Număr 
pagină

Numele 
seriei Eco Ferro 

AirMix
Pipă 

mobilă
Easy 

Clean
Safe Stop 

38°C Duș extractibil Click-clack

12 Adore

24 Stratos 

34 Zicco 

42 Padwa

50 Espacio

54 Alba Verdeline

58 Tiga Verdeline

62 Algeo Square

70 Marena 

74 Fiesta 

80 Algeo

88 Retro New 

Lista 
funcțiilor

FUNCȚII ȘI CULORI

ECHIPAMENTE 
PENTRU BAIE

Pe lângă funcțiile care facilitează utilizarea zilnică și garantează 
confortul și siguranța, bateriile de baie FERRO sunt echipate și 
cu soluții inovatoare care permit utilizatorilor să economisească 
apă și să reducă cheltuielile casnice.
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Număr 
pagină

Numele 
seriei Crom Negru-crom Negru Alb-crom

12 Adore

24 Stratos 

34 Zicco 

42 Padwa

50 Espacio

54 Alba Verdeline

58 Tiga Verdeline

62 Algeo Square

70 Marena 

74 Fiesta 

80 Algeo

88 Retro New 

Combinații 
de culori

ECHIPAMENTE 
PENTRU BAIE

Aspectul atractiv al bateriilor și dușurilor este influențat de 
formele interesante și suprafețele atrăgătoare din punct de 
vedere estetic. Cromul elegant, negrul la modă albul diafan sau o 
combinație a culorilor va evidenția caracterul unic al băii.

Pe lângă funcțiile decorative pe care le îndeplinesc, suprafețele 
bateriilor și dușurilor le protejează pe acestea de factorii 
externi nocivi.

Crom
Finisajul cromat strălucitor 
este o alegere universală care 
se potrivește perfect cu orice 
culoare sau stil de amenajare.

Negru
Finisajul negru este în tendințe 
și introduce un accent de 
culoare în interiorul băii, 
transformând-o într-un loc 
unic de îngrijre și relaxare. 

Negru-crom
Cromul contrabalansat 
cu finisajul negru conferă 
eleganță în orice baie. 

Alb-crom
Această frumoasă combinație 
de culori strălucitoare 
luminează interiorul, aspect 
foarte important mai ales în 
băile mici.

ECHIPAMENTE PENTRU BAIE  
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ADORE WHITE/CHROME
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE 

 13

BDR3PA Baterie încastrată lavoar
BDR11A Baterie cu montaj pe cadă
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ADORE WHITE/CHROME

BDR3PA Baterie încastrată lavoar

ADORE WHITE/CHROME
Delicat și frumos
Un interior ideal este unul în care mă simt 
confortabil. Îmi plac culorile naturii și finisajele de 
lemn și piatră. Când ne-am amenajat baia am ținut 
cont de aceste preferințe ale mele.  

Accesoriile naturale și culorile luminoase au un stil 
atemporal. Nuanțele de alb adaugă prospețime 
interiorului și în plus, întreaga baie arată mult mai 
mare.
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE   

Baterie stativă lavoar  
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
alb-crom 
 

BDR2 
309,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru 
lavoar inalt  
alb-crom  
 
 

BDR2L 
414,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată lavoar 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
pipă de 190 mm  
alb-crom  

BDR3PA 
464,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu 
include ventil de scurgere 
automat  
alb-crom  
 

BDR6 
364,99 lei (TVA inclus)

BDR3PA Baterie încastrată lavoar

LAVOAR BIDEU

Soluțiile moderne de montaj încastrat al bateriilor din baie m-au fermecat. 
Forma simplă, minimalistă a bateriei și elementele albe au făcut ca alegerea 
să fie foarte simplă. Adore White Chrome este modelul pe care îl căutam.

O baterie de lavoar 
perfect asortată
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BDR11A Baterie cu montaj pe cadă 

Baterie perete duș 
alb-crom 
 
 

BDR7 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată cadă-duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
comutator cu 2 funcții  
alb-crom  
 
BDR7P 
434,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
comutator automat cadă-duș, 
blocabil 
alb-crom  
 
 
BDR1 
444,99 lei (TVA inclus)

Baterie cu montaj pe cadă  
comutator ceramic cadă-duș 
pară de duș extractibilă 
alb-crom 
 
 
BDR11A 
1029,99 lei (TVA inclus)

DUS CADĂ

Îmi plac în egală masură dușurile matinale și diminețile petrecute în cadă. 
Acela este momentul în care, înconjurată de sunetul apei, îmi fac planurile 
pentru restul zilei, caut soluții la noi provocări și acumulez energie pentru a 
acționa. Am ales bateria cu 4 găuri pentru montaj Adore White / Chrome și 
am montat-o pe cadă. Pe lângă faptul că arată fantastic, furtunul de duș este 
ascuns, dând o eleganță în plus întregului ansamblu. 

Baia de dimineață îmi dă putere 
pentru întreaga zi 

ADORE WHITE/CHROME
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BDR7P  Baterie încastrată cadă-duș
S340 Cortina pară duș 
W47 Furtun flexibil pentru duș, metalic, dublu spiralat
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ADORE BLACK/CHROME
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE   

BDR3PABLC Baterie încastrată lavoar
BDR11ABLC Baterie cu montaj pe cadă 
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ADORE BLACK/CHROME

BDR3PABLC Bateria umywalkowa 
 podtynkowaBDR2BLC Baterie stativă lavoar

ADORE BLACK/CHROME
O combinație îndrăzneață
Contrastul dintre accesoriile de baie albe și 
nuanța de negru a bateriilor face ca linia Adore 
Black / Chrome să aibă un succes atât de mare. 
Forma modernă și culoarea neagră, a bateriei 
decorată cu elemente strălucitoare cromate fac 

ca aceasta să arate atractiv și original pe obiectele 
ceramice albe. Interiorul este completat de 
accesorii negre, formând astfel un întreg coerent 
într-un climat alb-negru.
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE    

Baterie stativă lavoar  
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
negru-crom 
 

BDR2BLC 
309,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru 
lavoar înalt  
negru-crom 
 
 

BDR2LBLC 
414,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată lavoar 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
pipă de 190 mm  
negru-crom 

BDR3PABLC 
464,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu 
include ventil de scurgere 
automat 
negru-crom 
 

BDR6BLC 
364,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR BIDEU

Baterie de lavoar 
confortabilă și frumoasă

BDR3PABLC Baterie încastrată lavoar

În aranjamentele moderne de baie, bateriile de lavoar încastrate sunt o 
alegere stilată, dar și practică. Pe lângă aspectul lor deosebit, utilizarea unei 
baterii încastrate îți oferă posibilitatea de a folosi în amenajare blaturi și 
lavoare neobișnuite.

Slotul aeratorului are o forma care facilitează îndepărtarea pieselor 
în vederea curățării lor fără a fi nevoie de unelte speciale. Acest 
lucru se poate face cu o monedă obișnuită.
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ADORE BLACK/CHROME
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE    

Baterie perete duș 
negru-crom 
 
 
 

BDR7BLC 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată cadă-duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
comutator cu 2 funcții  
negru-crom  

BDR7PBLC 
434,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
comutator automat cadă - 
duș, blocabil 
negru-crom 
 

BDR1BLC 
444,99 lei (TVA inclus)

Baterie cu montaj pe cadă  
comutator ceramic cadă-duș 
duș extractibil 
negru-crom 
 

BDR11ABLC 
1029,99 lei (TVA inclus)

DUȘ CADĂ

Mă autodepășesc, acționez și îmi ating obiectivele. Un stil de viață atât de 
intens necesită timp pentru odihnă la finalul fiecărei zi. Când am amenajat 
baia, am pus accent pe nunanțe de negru și grafit care conferă liniște și 
armonie. Interiorul monocromatic este relaxant și îmi permite să mă relaxez 
după o zi agitată.

Un moment 
doar pentru mine

BDR11ABLC Baterie cu montaj pe cadă 

Pară de duș extractibilă 
Bateria de baie Adore Black /Chrome cu 4 găuri pentru montaj 
este un model echipat cu o pară de duș extractibilă. Furtunul 
încastrat face ca întregul ansamblu să arate modern și stilat.
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STRATOS
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE   

BSC2 Baterie stativă lavoar
AC34 Dozator de săpun din sticlă
AC05  Agățătoare simplă
S282 Sifon rotund din alamă
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STRATOS

Baterie stativă lavoar 
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
crom 
 

BSC2 
269,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt 
crom 
 
 

BSC2L 
399,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată lavoar 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
pipă de 180 mm 
crom 

BSC3PA 
499,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

Baterie stativă bideu 
include ventil de scurgere 
automat 
crom 
 

BSC6 
319,99 lei (TVA inclus)

BIDEU

STRATOS
Adaugă strălucire 
Am oferit băii luminozitate prin combinația dintre 
nuanțele pastelate și delicate ale băii și  accentele 
strălucitoare ale accesoriilor argintii-aurii.  
Aceste elemente au conferit interiorului un 

caracter unic și un stil aparte. Îmi place designul 
feminin, inspirat de stilul hollywoodian din anii 
'50. Mozaicurile și oglinzile din piatră se potrivesc 
perfect în acest cadru. 

BSC3PA Baterie încastrată lavoar
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     

Baterie perete duș 
crom 
 
 
 

BSC7 
299,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată duș 
1 funcție  
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă  
crom 

BSC7PA 
299,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă  
crom

BSC7P 
399,99 lei (TVA inclus)

Bateriile și accesoriile pentru baie sunt elemente 
decorative care joacă un rol important în interiorul 
casei mele. Seria Stratos are nu doar un design 
interesant, ci și finisaje cromate de înaltă calitate, 
care dovedesc o atenție la detalii peste așteptări.

Doar accesorii? Nu. Sunt bijuterii 
pentru baia mea

Baterie perete cadă-duș 
crom

 
 
 

BSC1 
389,99 lei (TVA inclus)

CADĂ
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STRATOS BLACK
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE    

 29

BSC2LBL Baterie stativă pentru lavoar înalt
BSC7BL Baterie perete duș
NP24-BL Set de duș dual 
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STRATOS BLACK

STRATOS BLACK
Perfect în toate privințele
Stratos Black este răspunsul pentru cei care caută 
baterii de baie unice, cu un design modern și un 
frumos finisaj negru mat. Acestea se potrivesc 
perfect cu elementele ceramice în culori 

întunecate. Potrivite pentru stiluri variate, de la 
art deco la minimalism ascetic, în fiecare situație 
diferitele aspecte ale bateriilor Stratos pun în 
valoare stilul băii tale.

BSC2LBL Baterie stativă pentru lavoar înalt
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt 
negru  
 
 

BSC2LBL 
444,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă lavoar 
negru 
 
 
 

BSC2BL 
339,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu 
negru 
 
 
 

BSC6BL 
364,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată lavoar 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
pipă de 180 mm 
negru 

BSC3PABL 
619,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR BIDEU

BSC3PABL Baterie încastrată lavoar

Bateriile Stratos Black sunt ideale pentru băile 
unde minimalismul și simplitatea modernă sunt 
accentele principale. Arta amenajării constă în a 
vă asigura că interiorul nu devine prea aspru și 
rece. Finisajul mat al bateriilor Stratos Black ajută 
mult, îndulcind această austeritate.

În simplitate stă cea mai 
pură frumusețe
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Baterie perete duș 
negru 
 
 
 

BSC7BL 
339,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată duș 
1 funcție 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
negru 

BSC7PABL 
364,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
negru 
 
 
 

BSC1BL 
444,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

CADĂ

Sunt arhitect și în proiectele mele pun calitatea și 
durabilitatea la același nivel cu designul. Aleg doar 
produse care îndeplinesc aceste așteptări. Când 
mi-am proiectat propria baie, m-am concentrat 
pe calitate și stil, alegând o nouă serie oferită de 
FERRO - Stratos Black.

Cer mult de la alții, dar 
de la mine cel mai mult

STRATOS BLACK

Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă  
negru 

BSC7PBL 
514,99 lei (TVA inclus)
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BSC7BL  Baterie perete duș
NP24-BL Set de duș dual
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ZICCO
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BZI11 Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus
BZI2 Baterie stativă lavoar
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ZICCO

Baterie stativă lavoar 
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
crom 
 
 

BZI2 
189,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș cu 
pipă mobilă și set de duș 
inclus 
comutator automat cadă-duș, 
blocabil 
pipă de  350 mm 
crom

BZI55A 
364,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș cu 
pipă mobilă 
comutator automat cadă-duș, 
blocabil 
pipă de 220 mm 
crom 

BZI3A 
309,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

Baterie stativă bideu 
include ventil de scurgere 
automat G5/4 
crom 
 
 

BZI6 
209,99 lei (TVA inclus)

BIDEU

ZICCO
Dincolo de standarde
În proiectarea băii noastre am vrut să combinăm liber 
contrastele, creându-ne astfel propriul stil unic. Bateriile 
Zicco cu un design modern, de inspirație cubistă, sunt 
ideale pentru o astfel de baie, unde ne bazăm pe forme 

simple, texturi interesante și moderne. Pentru a ne asigura 
că întregul interior este confortabil și relaxant, am acordat 
atenție alegerii finisajelor în culori calme.

BZI2 Baterie stativă lavoar
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Baterie perete duș cu set de 
duș inclus 
crom 
 
 
 

BZI77 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată duș 
1 funcție  
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
crom 
 

BZI7PA 
185,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

Baterie perete cadă-duș cu 
set de duș inclus 
comutator automat cadă-duș, 
blocabil 
crom 
 

BZI11 
289,99 lei (TVA inclus)

CADĂ

BZI11 Bateria wannowa ścienna

Bateria de baie Zicco este un detaliu atractiv  
în combinație cu pereții cu inserții din lemn.  
Forma simplă a mânerului bateriei si a parei  
de duș subliniază stilul modern al bateriei.

Un accent original 
pentru baia ta

BZI11 Baterie perete cadă-duș cu set  
 de duș inclus
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ZICCO BLACK
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BZI2BL  Baterie stativă lavoar
BZI7BL  Baterie perete duș
NP24BL  Set de duș dual 
BZI1BL Baterie perete cadă-duș
W33 Furtun flexibil pentru duș, negru
S190VL-B Pară duș
U2170-B Suport duș reglabil
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ZICCO BLACK

ZICCO BLACK
Design unic
Culoarea albă contrabalansată de gri este o 
alegere ideală pentru persoanele cărora le place 
un cadru liniștitor și armonios al băii.  
Formele simple și piatra naturală reprezintă baza 

pentru bateriile negre.
Accentele puternice ale bateriilor Zicco Black dau 
caracter întregului interior, creând o baie simplă, 
dar originală. 

BZI2BL  Baterie stativă lavoar
BZI1BL Baterie perete cadă-duș
W33 Furtun flexibil pentru duș, negru
S190VL-B Pară duș
U2170-B Suport duș reglabil

Baterie stativă lavoar 
negru 

BZI2BL 
229,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

Baterie stativă bideu 
negru 

BZI6BL 
269,99 lei (TVA inclus)

BIDEU
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BZI7BL  Baterie perete duș
NP24BL  Set de duș dual 

Seria Zicco Black vă permite să vă echipați baia cu 
baterii stative, montate pe perete sau încastrate. 
Tipul de baterie ales va depide de preferințele și 
nevoile individuale ale fiecăruia.

Formele minimaliste și confortul 
în utilizare sunt condții necesare 
pentru o amenajare ideală a băii.

Baterie perete duș 
negru 
 
 

BZI7BL 
249,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

Baterie perete cadă-duș 
comutator automat cadă-duș, 
blocabil 
negru 

BZI1BL 
339,99 lei (TVA inclus)

CADĂ
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PADWA
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BTP2  Baterie stativă lavoar
BTP1 Baterie perete cadă-duș
NP21 Set de duș dual
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PADWA

Baterie stativă lavoar 
include ventil metalic automat 
cu tijă 
crom 

BTP2 
224,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete lavoar 
pipă mobilă  
pipă de 160 mm 
crom 

BTP3 
319,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

Baterie stativă bideu 
include ventil metalic automat 
cu tijă  
crom 

BTP6 
269,99 lei (TVA inclus)

BIDEU

PADWA
În stilul propriu
Seria Padwa și-a câștigat popularitatea datorită 
unui mâner foarte original, a cărui formă se 
aseamănă cu un val. În plus față de aspectul 
extrem de plăcut, este ergonomic și se potrivește 
perfect cu atmosfera de vacanță a acestui 

interior. Accesoriile de baie selectate cu mult 
gust, funcționale și durabile garantează că baia 
va deveni un interior adorat de toată lumea, nu 
numai de pasionații de vacanțe nautice. 

BTP2  Baterie stativă lavoar
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Baterie perete duș 
crom 
 

BTP7 
229,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

Baterie perete cadă-duș 
comutator cadă-duș automat, 
blocabil 
crom 
 

BTP1 
354,99 lei (TVA inclus)

Baterie cu montaj pe cadă  
comutator cadă-duș automat, 
blocabil 
duș extractibil 
crom 

BTP11A 
619,99 lei (TVA inclus)

CADĂ

Să navighez este pasiunea mea. Momentele 
petrecute pe apă îmi dau multă energie și bună 
dispoziție. Mi-am amenajat baia într-un stil nautic 
deoarece vreau ca atmosfera estivală să mă 
însoțească pe tot parcursul anului. Combinația 
dintre alb și bleumarin susținută de accesoriile 
potrivite, mă fac să retrăiesc acele momente. 
Reușesc astfel, în timpul băilor de seară, să-mi 
plănuiesc următoarele călătorii.

În fiecare zi este 
vacanță

BTP1 Baterie perete cadă-duș
NP21 Set de duș dual
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ESPACIO

BAG7P-SET1-S Set de duș încastrat 
AC01   Suport săpun din metal
AC16  Portprosop dublu
BES2L  Baterie stativă pentru lavoar înalt
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ESPACIO

Baterie stativă lavoar 
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
crom 
 

BES2 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt 
crom  
 
 

BES2L 
414,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete duș 
crom 
 
 
 

BES7 
259,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
comutator automat cadă-duș, 
blocabil 
crom 
 

BES1 
329,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu 
include ventil metalic automat 
cu tijă 
crom 
 

BES6 
249,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR BIDEU DUȘ CADĂ

ESPACIO
Pentru momente de relaxare
În timp ce mi-am amenajat baia am fost ghidat 
de nevoia de a crea un spațiu confortabil, în care 
să existe o atmosferă armonioasă și liniștită. Am 
decis să folosesc culori naturale calde, iar singurul 
motiv dominant este textura bogată a motivelor 
peretelui. Alegerea bateriilor nu a fost o problemă. 

Liniile subțiri ale bateriilor Espacio și forma bine 
gândită a mânerului mi-au permis crearea unui 
aranjament extrem de elegant. Din gama largă de 
produse FERRO am ales accesoriile potrivite și 
un sistem de duș care creează un set complet și 
perfect încadrat în designul băii. 

AC16 Portprosop dublu
BES2L Baterie stativă pentru lavoar înalt
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Nunțele neutre de bej și lemnul deschis la culoare creează un spațiu în care mă 
pot relaxa după o zi grea de muncă. Spa-ul meu de acasă și tratamentele pe 
care le iubesc atât de mult îmi permit să-mi recapăt liniștea interioară. 

Propriul SPA 
de acasă

Accesoriile practice facilitează activitățile zilnice desfășurate 
în baie. Dacă au un design frumos și sunt finisate cu grijă, vă 
garantăm că interiorul va fi de vis.

BES2L Baterie stativă pentru lavoar înalt
AC16 Portprosop dublu
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ALBA VERDELINE
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BLB1VL Baterie perete cadă-duș
U170B Set duș mobil
BLB2VL Baterie stativă lavoar
AD11 Portprosop dreptunghiular
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ALBA VERDELINE

Baterie stativă lavoar  
aerator FerroAirMix  
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
Ferro Easy Clean System 
crom 

BLB2VL 
239,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu 
aerator FerroAirMix 
Ferro Easy Clean System 
crom 
 
 

BLB6VL 
259,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
cu limitator debit apă la ieșirea 
pentru duș 
crom 
 
 

BLB1VL 
309,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete duș 
cu limitator debit apă 
crom 
 
 
 

BLB7VL 
209,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR DUȘBIDEU CADĂ

ALBA VERDELINE
Vreau să creez o lume mai bună
În calitate de jurnalist, știu că problemele de mediu 
nu sunt întotdeauna comunicate suficient de 
puternic. Fiecare dintre noi are un impact asupra 
mediului, iar problemele de mediu sunt importante 
pentru mine atunci când aleg produsele pentru casă. 
Când am început să amenajez, am decis să folosesc 

bateriile Alba Verdeline care îmi îndeplinesc toate 
așteptările privind ecologia. Multivalența albului 
folosit în baia mea contrabalansat de accentele 
pastelate, creează fundalul perfect pentru bateriile 
strălucitoare, cromate. Am optat pentru baterii și 
accesorii de baie cu forme simple și clasice.

BLB2VL Baterie stativă lavoar 

Baterie încastrată cadă-duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
cu limitator debit apă 
crom  
 

BLB7PVL 
239,99 lei (TVA inclus)
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE      

Alegerea bateriilor, a sistemului de încălzire, precum și a aparatelor 
electrocasnice cu parametri ridicați de economisire a energiei ar trebui să 
reprezinte o cerință obligatorie pentru dotarea apartamentului sau casei. În 
afară de economii, acest lucru are un impact benefic asupra mediului. 

Economisește apă 
- lumea este în mâinile tale

Pentru a compune un set care să corespundă nevoilor 
individuale, unele baterii de duș sau cadă-duș vă sunt oferite 
fără setul de duș. Aceasta vă permite să alegeți în funcție de 
nevoile sau preferințele voastre, dintre un set de duș simplu, 
unul culisant sau o coloană de duș.

BLB1VL Baterie perete cadă-duș
U170B Set duș mobil

ECO+ 
Această etichetă este utilizată pentru a marca produsele cu soluții 
ecologice. Seriile care au această etichetă reduc consumul de apă 
cu până la 50% în comparație cu produsele standard.
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TIGA VERDELINE
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BTG1VL Baterie perete cadă-duș
U300 Set duș mobil
BTG2VL Baterie stativă lavoar
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TIGA VERDELINE

Baterie stativă lavoar  
aerator FerroAirMix M24x1 
Click-clack G5/4 
Ferro Easy Clean System 
crom 

BTG2VL 
209,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă lavoar cu pipă 
mobilă 
aerator FerroAirMix M24x1 
Ferro Easy Clean System 
pipă mobilă 
crom

BTG2AVL 
185,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș cu 
pipă mobilă 
pipă mobilă cu lungimea de 
220 mm 
crom 

BTG3A 
374,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

Baterie stativă bideu 
aerator FerroAirMix M24x1 
Ferro Easy Clean System 
crom 
 

BTG6VL 
269,99 lei (TVA inclus)

BIDEU

TIGA VERDELINE
Preia controlul
Combinația dintre stilul retro si bateriile moderne 
s-a dovedit a fi de mare succes. Spațiul imens 
din baia cu iz de epocă și bateriile Tiga Verdeline 
foarte moderne sunt un duo surprinzător și 
neobișnuit, dar se potrivesc perfect. Versatilitatea 
bateriilor Tiga Verdeline vă permite să alegeți mai 

multe stiluri și culori pentru amenajarea băii. Mai 
important chiar decât aspectul, este capacitatea 
de a economisi apă prin reducerea consumului, 
fără ca aceasta să presupună schimbarea 
obiceiurilor. 

BTG2VL Baterie stativă lavoar 
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Baterie perete cadă-duș 
cu limitator debit apă la 
ieșirea pentru duș 
crom 

BTG1VL 
364,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă  
crom 

BTG7PVL 
269,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete duș 
cu limitator debit apă 
crom 
 
 

BTG7VL 
259,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

CADĂ

Ne-am dat seama că uneori un litru de apă este mult. Imaginile cu zonele 
afectate de secetă pe care le-am văzut în timpul călătoriilor noastre ne vor 
rămâne în memorie pentru totdeauna. În propria noastră gospodărie ne 
asigurăm că apa este folosită cu măsură.

Călătorind am învățat să respectăm 
apa

BTG1VL Baterie perete cadă-duș
U300 Set duș mobil

 57



ALGEO SQUARE
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BAQ3PA18 Baterie încastrată lavoar, pipă 18 cm
AC07 Portprosop dublu
AC34 Dozator de săpun din sticlă
AC03 Portpahar simplu din sticlă
S282 Sifon rotund din alamă 
BAQ11P Baterie încastrată cadă-duș cu set de duș inclus
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ALGEO SQUARE

ALGEO SQUARE
Libertatea de a alege
Meseria de fotograf m-a ajutat să corelez corect 
mărimea încăperilor cu spațiozitatea oferită de 
acestea, atunci când am fost pus în situația de a 
amenaja apartamentul familiei mele. 
Am decis să aleg Algeo Square pentru baia mea, 

datorită variantelor moderne de baterii încastrate, 
a designului interesant și atractiv, a formei 
rectangulare a mânerului și a pipei. Forma unică 
a bateriilor pentru cadă și pentru lavoar sunt cele 
mai atrăgătoare elemente ale băii. 

BAQ3PA18 Baterie încastrată lavoar, pipă 18 cm
AC34 Dozator de săpun din sticlă
AC03 Portpahar simplu din sticlă
S282 Sifon rotund din alamă 
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Baterie stativă lavoar 
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
crom 
 
 
BAQ2 
209,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu 
include ventil automat cu tijă 
crom 
 
 
 
BAQ6 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt 
chom  
 
 
 
BAQ2L 
414,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș cu 
pipă mobilă 
comutator ceramic cadă-duș  
pipă 220 mm 
crom 
 
BAQ3A 
339,99 lei (TVA inclus) 
 
pipă 350 mm 
BAQ5A 
364,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată lavoar 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
pipă 180 mm 
crom 
 
BAQ3PA18 
444,99 lei (TVA inclus) 
 
pipă 220 mm 
BAQ3PA22 
444,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR BIDEU

Bateriile moderne se încadrează bine chiar și într-o baie din mansardă. 
Instalație încastrată discret, baterii cu un mâner simplu și o pipă - totul în 
armonie cu aspectul aparent nefinisat al pereților din cărămidă și beton. 

Pentru fiecare
interior

BAQ3PA18 Baterie încastrată lavoar
AC07 Portprosop dublu
AC34 Dozator de săpun din sticlă
AC03 Portpahar simplu din sticlă
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Baterie perete duș 
crom 
 
 
 

BAQ7 
219,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
comutator automat cadă-duș, 
blocabil 
crom 
 

BAQ1 
309,99 lei (TVA inclus)

Baterie cu montaj pe cadă 
duș extractibil 
crom 
 
 

BAQ11A 
669,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom

BAQ7P 
259,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată cadă-duș 
cu set de duș inclus 
pipă cu lungimea de 190 mm 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
crom

BAQ11P 
724,99 lei (TVA inclus)

CADĂ

DUȘ

ALGEO SQUARE

Un sistem pentru cadă-duș este o soluție convenabilă pentru băi. Setul de 
duș cu pară mobilă integrat cu bateria creează un design minimalist, modern 
și funcțional. 

Soluții confortabile 
și bine concepute

Dușul extractibil al bateriei 
cu montaj pe cadă este o 
soluție estetică și practică care 
facilitează menținerea curată 
a bateriei și a furtunului de 
duș. Mânerul practic conferă 
stabilitate și permite fixarea 
ușoară a parei de duș.
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BAQ11P Baterie încastrată cadă-duș cu set de duș inclus
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ALGEO SQUARE BLACK/CHROME

ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
Compact și modern
În încăperile de baie în care ne-am concentrat pe 
aspectul diafan și cald al pereților, atenția este 
atrasă de jocul de lumini artificiale și naturale, dar 
și de formele interesante, dominante, ale bateriilor 
cu finisaj negru-crom. Forma și finisajul mânerului, 

a pipei și a corpului bateriilor sunt elemente 
extrem de atractive, iar combinația dintre acestea 
și ambianța calmă a interiorului, conferă întregului 
ansamblu un caracter compact și distinct.

BAG2BL Bateria umywalkowa stojącaBAQ2BLC Baterie stativă lavoar 
BAQ7BLC Baterie perete duș
NP22-BL Set de duș dual
AC04 Portpahar dublu din sticlă
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Baterie stativă lavoar  
negru/crom 
 
 

BAQ2BLC 
239,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentu lavoar 
înalt 
negru/crom 
 

BAQ2LBLC 
434,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

Baterie stativă bideu 
negru/crom 
 
 

BAQ6BLC 
259,99 lei (TVA inclus)

BIDEU

Baterie perete duș 
negru/crom 
 
 

BAQ7BLC 
259,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
comutator automat  
cadă-duș, blocabil  
negru/crom

 
BAQ1BLC 
364,99 lei (TVA inclus)

CADĂDUȘ

ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
Compact și modern

Combinația dintre crom și negru oferă duble posibilități în alegerea bateriilor 
pentru baie. Le putem combina cu îndrăzneală cu accesorii de baie cromate 
sau cu dușuri negre. Aspectul final depinde de noi. Pentru bateria Algeo 
Square Black /Chrome eu am ales un set de duș negru, cu duș fix și mobil. 
Iubesc soluțiile moderne și multifuncționale.

Distrează-te 
cu detaliile

BAQ2BLC  Baterie stativă lavoar 
BAQ7BLC Baterie perete duș
NP22-BL Set de duș dual
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AD15  Suport hârtie igienică cu protecție
BMN2 Baterie stativă  lavoar 
BMN7 Baterie perete duș
N360VL Set de duș culisant
AD04 Portpahar dublu din sticlă
AD02 Suport săpun din sticlă
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MARENA

MARENA
Frumusețea stă în detalii
Multitudinea de accesorii și numeroasele 
echipamente disponile în baie au fost ușor 
neutralizate de forma clasică a bateriilor Marena. 
Elementele mici și accesoriile cromate nu au 
umbrit ideea arhitecturii, ci au scos în evidență 

elementele de cupru din această baie. Întreg 
spațiul este armonios. Stilul atemporal al bateriilor 
și accesoriilor vă va permite să schimbați spațiul 
doar prin înlocuirea elementelor decorative. 

BMN2 Baterie stativă  lavoar
AD04 Portpahar dublu din sticlă

68



ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     

Baterie perete cadă-duș 
crom 

BMN1 
309,99 lei (TVA inclus)

Baterie pentru bideu 
crom 
 

BMN6 
224,99 lei (TVA inclus)

BIDEU

CADĂ

Baterie stativă  lavoar  
crom 
 

BMN2 
185,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

Baterie perete duș 
crom 

BMN7 
234,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

BMN7 Baterie perete duș
N360VL Set de duș culisant
AD02 Suport săpun din sticlă
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FIESTA
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE    

AC07  Portprosop dublu
BFI2A Baterie stativă lavoar cu pipă mobilă
AC04 Portpahar dublu din sticlă
S282 Sifon rotund din alamă 
BFI7P Baterie încastrată cadă-duș
N320 Set de duș culisant
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FIESTA

Baterie stativă lavoar 
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
crom 

 
BFI2 
219,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu 
include ventil metalic automat 
cu tijă 
crom 
 

BFI6 
259,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă lavoar cu pipă 
mobilă 
crom  
 
 

BFI2A 
239,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt, cu pipă mobilă 
crom  
 
 

BFI2L 
364,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR BIDEU

FIESTA
Atemporal și elegant
Cel mai interesant element al bateriei Fiesta este 
mânerul său. Forma cilindrică, modernistă, creează 
o baterie plină de eleganță. Tendințele anului sunt 
surprinse de materialele moderne folosite pentru 

pardoseală și pereți, special concepute pentru 
băi. Interiorul aparent întunecat este echilibrat 
cu finisajele ceramice deschise și accesoriile 
frumoase care creează un întreg.

BFI2A Baterie stativă lavoar  
 cu pipă mobilă
AC04 Portpahar dublu din sticlă
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     

Bateria de duș cu funcție dublă, cu montaj 
îngropat, permite instalarea și utilizarea unui duș 
sau a unei coloane de duș, în funcție de preferințe.

Mai multe posibilități la 
duș

Baterie perete duș 
crom 
 
 
 

BFI7 
209,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă  
crom

BFI7P 
229,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
comutator cadă-duș automat, 
blocabil  
crom 

BFI1 
289,99 lei (TVA inclus)

CADĂ

BFI7P Baterie încastrată cadă-duș
N320 Set de duș culisant
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Baterie cadă-duș cu montaj 
pe pardoseală, cu set de duș 
inclus 
racorduri alimentare din 
pardoseală 
crom

BFI11F 
1649,99 lei (TVA inclus)

CADĂ

FIESTA

Am vrut să creez un spațiu unic și elegant pentru 
baia mea, deoarece am visat mereu la o cadă 
poziționată în mijlocul încăperii. Pentru acesta, am 
ales o baterie free-standing pentru cadă Fiesta 
- simplă și elegantă în același timp. Coloana cu 
alimentare din pardoseală se potrivește atât cu 
căzile clasice cât și cu cele moderne.

Apartament 
luxos
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE    BFI11F  Baterie cadă-duș cu montaj pe pardoseală, cu set  
 de duș inclus
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ALGEO

BAG1 Baterie perete cadă-duș
S40 Pară duș
AC25 Mâner susținere pentru cadă, înclinat 
AC01 Suport săpun metalic
BAG2A Baterie stativă pentru lavoar înalt, cu pipă mobilă
S286 Sifon oval din alamă 
6172.0 Container pentru dischete demachiante
6109.0 Agăţătoare simplă
BAG7 Baterie perete duș
NP24 Set de duș dual
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE    
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ALGEO

Baterie stativă lavoar 
include ventil de scurgere 
metalic de tip click-clack 
crom 
 
 
BAG2 
159,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt 
crom 
  
 
 
BAG2L 
384,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt, cu pipă mobilă 
crom 
 
 
 
BAG2A 
209,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă lavoar cu pipă 
mobilă 
crom 
 
 
 
BAG2AA 
154,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată lavoar 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
crom 
 
pipă 180 mm  
BAG3PA18  
414,99 lei (TVA inclus) 
 
pipă 220 mm 
BAG3PA22 
414,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

ALGEO
Climat idilic
În spațiul aparent mic al mansardei am reușit să 
amenajăm o baie care ne asigură suficient spațiu 
și este funcțională. Am așezat cada sub tavanul 
înclinat și dușul în colț. Bateriile din seria Algeo se 
potrivesc perfect stilului clasic al accesoriilor din 

lemn pe care noi le-am ales. Pipa mobilă a bateriei 
pentru lavoar este extrem de utilă. Am instalat 
baterii din aceeași serie pentru duș și cadă, astfel 
încât am creat un ansamblu stilat. 

BAG2A Bateria umywalkowa stojąca 
 z obrotową wylewką
6172.0 Pojemnik kosmetyczny
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     

Baterie încastrată  
cadă-duș 
2 funcții 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom 
 
BAG7P 
239,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu 
crom 
 
 
 
BAG6 
185,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
crom 
 
 
 
 
 
 
BAG1 
239,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată cadă-duș 
cu set de duș inclus 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
crom 
 
 
 
BAG11P 
724,99 lei (TVA inclus)

Baterie cu montaj pe cadă 
crom 
 
 
 
 
 
 
BAG11A 
669,99 lei (TVA inclus)

BIDEU

CADĂ

Baterie perete duș 
crom 
 
 
 
BAG7 
209,99 lei (TVA inclus)

Baterie încastrată duș 
1 funcție  
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom 
 
 
BAG7PA 
133,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

BAG7 Bateria natryskowa ścienna
NP24 Zestaw natryskowy przesuwny 
 z deszczownią

Un mic colț al încăperii este suficient pentru a 
amenaja o zonă excelentă pentru duș. Bateria, 
rigola de scurgere și cel mai important element, 
un set de duș cu funcție de ploaie perfect asortat 
cu o pară mobilă pe o coloană culisantă, vor crea 
din baia ta un spațiu relaxant. Echipat cu un raft 
pentru produsele cosmetice și având posibilitatea 
de a regla poziția parei, setul de duș este o soluție 
durabilă și funcțională de care ai nevoie pentru 
baia ta.

Ideea ta, provocarea 
noastră
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ALGEO BLACK
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     

BAG7BL Baterie perete duș
NP21-BL Set de duș dual
BAG2BL Baterie stativă lavoar
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ALGEO BLACK

Baterie stativă lavoar 
negru 
 

BAG2BL 
195,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă bideu  
negru 
 

BAG6BL 
209,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt 
negru  

BAG2LBL 
414,99 lei (TVA inclus)

Baterie stativă pentru lavoar 
înalt, cu pipă mobilă 
negru 

BAG2ABL 
239,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR BIDEU

ALGEO BLACK
În linie cu tendințele
Motivul hexagonal al rafturilor și cel 
dreptunghiular al plăcilor ceramice albe care 
creează un efect de cărămidă, este o bază 
interesantă pentru bateria Algeo Black, la care 

am asortat un set de duș în aceeași nuanță de 
negru. Bateriile Algeo Back au completat perfect 
aranjamentul în ansamblu, creând un interior 
îndrăzneț.

BAG2BL Baterie stativă lavoar
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     

Baterie perete duș 
negru 
 

BAG7BL 
219,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete cadă-duș 
negru 
 

BAG1BL 
309,99 lei (TVA inclus)

CADĂDUȘ

Bateriile de baie de o calitate superioară, cu un finisaj negru la modă, sunt 
alegerea perfectă pentru a vă completa designul băii. Modelele și texturile 
pereților pot fi selectate în funcție de gustul și nevoile tale. 

Dușurile negre împreună cu bateriile negre pentru cadă-duș 
completează perfect baia.

Design universal 
pentru orice interior

BAG7BL Baterie perete duș
NP21-BL Set de duș dual

BAG7BL Baterie perete duș
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RETRO NEW
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ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     

6156.0 Agăţătoare dublă
XD2 Baterie stativă lavoar
6157.0 Portpahar dublu din sticlă
XD7 Baterie perete duș 
N160 Set de duș culisant
6158.0 Poliță de colț din sticlă, cu bordură metalică
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Baterie stativă lavoar 
include ventil automat cu tijă 
crom 
 

XD2 
239,99 lei (TVA inclus)

Baterie perete lavoarcu pipă 
mobilă 
pipă mobilă cu lungimea de 
160 mm 
crom

XD3 
175,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR

Baterie stativă bideu 
crom 
 
 

XD6 
249,99 lei (TVA inclus)

BIDEU

RETRO NEW
Descendență nobilă
Intrând în apartamentul meu, veți observa 
pasiunea mea pentru anii 1920. Ador arta din acei 
ani! Seria de baterii Retro New îmi definește acest 
stil și reprezintă un accesoriu indispensabil în baia 

mea. Cele mai frumose elemente ale bateriei Retro 
New sunt rozetele cu dublă comandă, finisate 
precis cu marcaje pentru temperatură. 

RETRO NEW

6156.0 Agăţătoare dublă
XD2 Baterie stativă lavoar
6157.0 Portpahar dublu din sticlă
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Baterie perete duș  
crom 

XD7 
229,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

Baterie perete cadă-duș  
crom 

XD11 
339,99 lei (TVA inclus)

CADĂ

Eleganța și cochetăria sunt trăsăturile pe care le apreciez la vedetele vechi 
ale cinematografului. Stilul retro este invariabil la modă și atractiv, ne inspiră 
să creăm interioare pline de atmosferă, chiar și în prezent. Am ales dușul 
culisant Retro cu o pară stilizată, caracteristic stilului retro actual. Atmosfera 
acestui interior mă face să simt că m-am întors în acei ani minunați. 

Lumea 
la picioarele tale

XD7 Baterie perete duș 
N160 Set de duș culisant
6158.0 Poliță de colț din sticlă, cu bordură metalică

ECHIPAMENTE PENTRU BAIE     
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AD15  Suport hârtie igienică cu protecție
AD17 Perie WC cu suport metalic
BVN2VL Baterie stativă lavoar
BVN7VL Baterie perete duș
N360VL Set de duș culisant
AD04 Portpahar dublu din sticlă
AD02 Suport săpun din sticlă

 89

ACCESORII PENTRU BAIE
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GRACE
Modern chic
Colecția de accesorii Grace este caracterizată 
prin ornamentele sale moderne și simple, finisajul 
original și calitatea excelentă a materialului. 

Discrete, ele se potrivesc perfect în băile 
moderniste pentru că nu distrag atenția într-un 
mod neplăcut de la designul interiorului. 

GRACE

Suport săpun din metal 
crom 

AC01 
97,99 lei (TVA inclus)

Suport săpun din sticlă 
crom 

AC02 
77,99 lei (TVA inclus)

Portpahar simplu din sticlă 
crom 

AC03 
77,99 lei (TVA inclus)

Portpahar dublu din sticlă 
crom 

AC04 
108,99 lei (TVA inclus)

ACCESORII PENTRU SĂPUN ACCESORII PENTRU PERIUȚA 
DE DINȚI

Dozator de săpun din sticlă 
crom 

AC34 
133,99 lei (TVA inclus)

AC34 Dozator de săpun din sticlă
AC03  Portpahar simplu din sticlă
BAQ3PA22 Baterie încastrată lavoar
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Portprosop oval 
crom 
 
 
AC11 
113,99 lei (TVA inclus)

Perie WC cu suport cromat 
crom 
 

AC17 
224,99 lei (TVA inclus)

Suport hârtie igienică  
crom 
 

AC33 
66,99 lei (TVA inclus)

Poliță de sticlă 
lungime: 500 mm  
crom 

AC13 
154,99 lei (TVA inclus)

Perie WC cu suport din sticlă 
crom 
 

AC14 
133,99 lei (TVA inclus)

Suport hârtie igienică cu 
protecție 
crom 

AC15 
82,99 lei (TVA inclus)

Portprosop dublu, mobil 
crom 
 

AC16 
185,99 lei (TVA inclus)

ACCESORII WC

Agățătoare dublă 
crom 
 
 
AC06 
51,99 lei (TVA inclus)

Portprosop simplu 
crom 
 
lungime: 450 mm 
AC07 
128,99 lei (TVA inclus)

lungime: 600 mm 
AC09 
144,99 lei (TVA inclus)

Portprosop dublu 
crom 
 
lungime: 450 mm 
AC08 
190,99 lei (TVA inclus)

lungime:450 mm 
AC10 
224,99 lei (TVA inclus)

ACCESORII DE PRINDERE

Agățătoare simplă 
crom 
 
 
AC05 
43,99 lei (TVA inclus)

ACCESORII PENTRU BAIE
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AUDREY
Forme universale
Accesoriile din colecția Audrey sunt tentante 
datorită formelor originale și variate. Suporturile 

din sticlă sau cu finisaj metalic se potrivesc bine 
cu mobilierul clasic al băii.

AUDREY

Suport săpun din sticlă 
crom 

AD02 
66,99 lei (TVA inclus)

Portpahar simplu din sticlă 
crom 

AD03 
66,99 lei (TVA inclus)

Portpahar dublu din sticlă 
crom 

AD04 
84,99 lei (TVA inclus)

ACCESORII PENTRU SĂPUN

Dozator săpun din sticlă 
crom 

AD34 
123,99 lei (TVA inclus)

AD03  Portpahar simplu din sticlă
AD34 Dozator săpun din sticlă
BSL2 Baterie stativă lavoar
AD09 Portprosop simplu

ACCESORII PENTRU PERIUȚA 
DE DINȚI
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Perie WC cu suport metalic 
crom 

AD17 
239,99 lei (TVA inclus)

Poliță sticlă  
lungime: 460 mm  
crom 
 
AD13 
154,99 lei (TVA inclus)

Perie WC cu suport din sticlă 
crom 

AD14 
123,99 lei (TVA inclus)

Suport hârtie igienică cu 
protecție 
crom

AD15 
66,99 lei (TVA inclus)

ACCESORII WC

Agățătoare dublă 
crom 
 
 
AD06 
38,99 lei (TVA inclus)

Portprosop simplu 
crom 
 
lungime: 450 mm 
AD07 
97,99 lei (TVA inclus) 
 
lungime: 600 mm 
AD09 
123,99 lei (TVA inclus)

Portprosop dublu 
crom 
 
lungime: 450 mm 
AD08 
144,99 lei (TVA inclus) 
 
lungime: 450 mm 
AD10 
164,99 lei (TVA inclus)

ACCESORII DE PRINDERE

Portprosop dreptunghiular 
crom 
 
 
AD11 
82,99 lei (TVA inclus)

Oferta FERRO vă permite să compuneți seturi personalizate cu baterii 
pentru baie, accesorii și dușuri. Adesea forma ornamentelor determină 
potrivirea cu bateriile. Seria de accesorii pentru baie Audrey arată grozav în 
compania unor modele de baterii precum Alba sau Stilo. 

O potrivire perfectă garantează un 
interior perfect

ACCESORII PENTRU BAIE
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SETURI DE DUȘ
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NP25VL  Set de duș dual
BLB7VL  Baterie perete duș

SISTEME DE DUȘ
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TREVI  
sistem de duș cu baterie 
termostatată 
 
 

NP75-TRV7U 
899,99 lei (TVA inclus)

SETURI DE DUȘ

TREVI BLACK 
sistem de duș cu baterie 
termostatată 
 
 

NP75-TRV7U-BL 
1029,99 lei (TVA inclus)

Seturi 
de duș
Confort modern

De-a lungul timpului cerințele legate de echipamentele din baie s-au 
rafinat, ajungând în zilele noastre ca seturile de duș să îndeplinească nu 
doar necesitatea de a oferi o baie confortabilă, ci și să întrunească anumite 
exigențe de ordin estetic pentru amenajarea interiorului băii. De aceea, 
FERRO oferă seturi de duș funcționale, echipate cu baterii termostatate, 
componente pentru economisirea apei, precum și seturi încastrate cu 
baterie și duș cu efect de ploaie. Seturile cu pare de duș fixe și mobile 
elegante, cu forme geometrice sau rotunde, acoperite cu un finisaj cromat 
strălucitor, arată grozav în cabinele de duș moderne. 

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE CADĂ-DUȘ SISTEME DE DUȘ CU BATERIE 
TERMOSTATATĂ

3

3 3

3

FIESTA 
sistem de duș cu baterie 
cadă-duș 
 
 

NP79-BFI13U 
899,99 lei (TVA inclus)

ALGEO 
sistem de duș cu baterie 
cadă-duș 
 
 

NP78-BAG13U 
699,99 lei (TVA inclus)

TREVI SQUARE BLACK 
sistem de duș cu baterie 
termostatată 
 
 

NP75SQ-TRV7U-BL 
1199,99 lei (TVA inclus)
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PROGRAM DE DUS

NP79-BFI13U Sistem de duș cu baterie cadă-duș
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SETURI DE DUȘ

Duș relaxant după  
o zi grea

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE 
TERMOSTATATĂ

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE

ALGEO SQUARE 
sistem de duș cu baterie

 
 

NP74-BAQ7U 
514,99 lei (TVA inclus)

TREVI SQUARE 
sistem de duș cu baterie 
termostatată

 

NP75SQ-TRV7U 
979,99 lei (TVA inclus)

3

TRINITY  
sistem de duș cu baterie 
termostatată

 

NP71-TRM7U 
649,99 lei (TVA inclus)

3

ALGEO  
sistem de duș cu baterie

 
 

NP71-BAG7U 
444,99 lei (TVA inclus)

Merită să-ți dotezi baia cu un duș cu efect de 
ploaie. Folosirea acestuia oferă un sentiment de 
regenerare și răcorire.
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SISTEME DE DUȘ

AMIGA VERDELINE  
set de duș dual

 

NP25VL 
329,99 lei (TVA inclus)

AMIGO VERDELINE  
set de duș dual

 

NP26VL 
329,99 lei (TVA inclus)

Cei care au avut ocazia să se bucure de un duș cu 
efect de ploaie, sigur s-au convins de avantajele 
sale. Când îl cumpărați asigurați-vă că alegeți 
un produs echipat cu un sistem Easy Clean, de 
îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar. 
Datorită întreținerii ușoare, acesta va avea o 
durată de viață mult mai mare. 

Dușurile FERRO cu 
sistem Easy Clean

SETURI DE DUȘ DUALE
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BAG7BL Baterie perete duș
NP23-BL Set de duș dual
BAG6BL  Baterie stativă bideu 

SETURI DE DUȘ
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SISTEME DE DUȘ

3 3

SETURI DE DUȘ DUALE

Reglare verticală și orizontală 
Funcția de reglare pe verticală a suporturilor de duș permite o 
instalare optimă, de exemplu între plăci sau în găuri preexistente. 
Reglarea pe orizontală permite mărirea distanței dintre bara de 
duș și perete. 

SQUERTO 
set de duș dual

 
 
 
NP22 
279,99 lei (TVA inclus)

RONDO 
set de duș dual 
 
 

NP21 
279,99 lei (TVA inclus)

RONDO BLACK 
set de duș dual 
 
 

NP21-BL 
309,99 lei (TVA inclus)

SQUERTO BLACK 
set de duș dual 
 
 

NP22-BL 
309,99 lei (TVA inclus)
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RETRO OLD BRONZE  
set de duș culisant 
 

N160BR 
279,99 lei (TVA inclus)

TUTTI 
set de duș culisant 
 

N340 
82,99 lei (TVA inclus)

SINUS 
set de duș culisant 
 

N170B 
133,99 lei (TVA inclus)

SIMPLA 
set de duș culisant 
 

N120 
77,99 lei (TVA inclus)

RETRO  
set de duș culisant

 
 
N160 
224,99 lei (TVA inclus)

VIGO 
set de duș culisant 
 

N320 
133,99 lei (TVA inclus)

DOPPIO VERDELINE 
set de duș culisant 
 

N360VL 
244,99 lei (TVA inclus)

QUADRO 
set duș culisant 
 

N110 
209,99 lei (TVA inclus)

SETURI DE DUȘ CULISANT

3

3

3

EVO 
set de duș culisant 
 

N130B 
87,99 lei (TVA inclus)

SETURI DE DUȘ

5
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BELLIS 
set de duș culisant 
 

N180B 
113,99 lei (TVA inclus)

EMO 
set de duș culisant 
 

N140B 
133,99 lei (TVA inclus)

EGO 
set de duș culisant 
 

N150B 
113,99 lei (TVA inclus)

SOLENO 
set de duș culisant 
 

N300A 
154,99 lei (TVA inclus)

NESSA 
set de duș culisant 
 

N350B 
144,99 lei (TVA inclus)

3 3

SISTEME DE DUȘ

35
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SETURI DE DUȘ ÎNCASTRATE

BAG7P-SET1-S Zestaw natryskowy podtynkowy

ALGEO SQUARE  
sistem de duș încastrat 
 
 

BAQ7P-SET1-S 
669,99 lei (TVA inclus)

ALGEO  
sistem de duș încastrat 
 
 

BAG7P-SET1-S 
619,99 lei (TVA inclus)

SISTEME DE DUȘ 
ÎNCASTRATE

Sisteme de duș cu 
montare încastrată
Design minimalist

Echipamentele încastrate se caracterizează printr-un design 
minimalist, modern, care se armonizează perfect cu ultimele tendințe 
în amenajarea băilor. Un mare avantaj al bateriilor încastrate este 
reducerea la minimum a elementelor externe, ceea ce previne deteriorarea 
și facilitează rezistența pe termen lung. Produsele FERRO includ atât baterii 
încastrate cât și seturi de duș și box-uri cu baterii încastrate. 

3
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SISTEME DE DUȘ

Apartamentul nostru e dovada clară că putem crea casa perfectă 
și o putem echipa cu elemente la modă și totodată funcționale. 
Soluțiile potrivite și calitatea bună a produselor sunt cele mai 
importante criterii de alegere, iar aceste aspecte caracterizează 
perfect toate seriile FERRO.

Ne concentrăm pe 
modernitate

BAG7P-SET1-S Set de duș încastrat
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Dacă printre seturile încastrate nu ai găsit unul care să 
corespundă nevoilor tale, poți să-ți alcătuiești cu ușurință un 
set adaptat propriilor cerințe. 

Creează-ți propriul sistem 
încastrat pentru baie 

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

Baterie încastrată cu trei funcții

O baterie cu trei funcții îți permite să conectezi 
3 puncte de acționare a apei. Poți folosi dușul 
fix, cel mobil sau pipa pentru umplerea căzii, 
schimbând funcția de la comutator.

Poți alege: 
Funcția 1 + Funcția 2 + Funcția 3 

Baterie încastrată monofuncțională 

Alegerea bateriilor este esențială și determină 
numărul de dispozitive pe care dorim să le 
folosim la duș. O baterie monofuncțională îți va 
permite să conectezi cel mai adesea un set de 
duș fix sau unul mobil.

Poți alege: 
Funcția 1 

Baterie încastrată cu funcție dublă

Atunci când alegem o baterie cu funcție dublă, 
avem opțiunea de a conecta 2 elemente de 
acționare a apei, pe lângă dușul fix și un duș 
mobil sau un set culisant.

Poți alege: 
Funcția 1 + Funcția 2

Selectarea elementelor de control

BAG7P2BOX Baterie încastrată duș cu casetă de montaj
S340 Pară duș 
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SISTEME DE DUȘ

Funcția 1

Pentru prima funcție a bateriei putem alege 
un duș mobil (fix sau culisant) sau un duș fix cu 
efect de ploaie.

sau

Funcția 2

A doua ieșire poate să fie, de exemplu, un duș 
cu efect de ploaie, care poate fi așezat pe 
perete sau tavan. 

Funcția 3

A treia ieșire de apă pentru bateriile cu trei 
funcții poate fi o pipă de cadă, dacă setul 
încastrat a fost montat deasupra căzii.

Alegerea modului de acționare

sau sau

Pentru ca toți utilizatorii să poată folosi dușul în funcție de preferințele lor 
am dezvoltat seturile de duș cu mai multe funcții. Dacă setul încastrat este 
instalat deasupra căzii, este suficient să selectați simbolul dorit, iar modul 
de acționare a apei se va schimba. Selecția se poate face în funcție de stilul 
designului interior și de spațiul de care dispuneți.

O zonă de duș - 
mai multe funcții
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SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

ALGEO 
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă și duș 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom 

BAG7P 
239,99 lei (TVA inclus)

ALGEO 
Baterie încastrată duș 
1 funcție: duș 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom 

BAG7PA 
133,99 lei (TVA inclus)

FIESTA 
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă și duș 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom 

BFI7P 
229,99 lei (TVA inclus)

ALGEO SQUARE  
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă și duș 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom 

BAQ7P 
259,99 lei (TVA inclus)

TIGA VERDELINE  
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă și duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
crom 

BTG7PVL 
269,99 lei (TVA inclus)

ALBA VERDELINE 
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă și duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
crom  

BLB7PVL 
239,99 lei (TVA inclus)

ZICCO 
Baterie încastrată duș 
1 funcție: duș 
crom 
 
 

BZI7PA 
185,99 lei (TVA inclus)

STRATOS 
Baterie încastrată duș 
1 funcție: duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
crom 

BSC7PA 
299,99 lei (TVA inclus)

STRATOS 
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă si duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă 
crom 

BSC7P 
399,99 lei (TVA inclus)

ADORE BLACK CHROME 
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă si duș 
include în set atat partea 
încastrată cât și cea aparentă 
negru-crom  

BDR7PBLC 
434,99 lei (TVA inclus)

ADORE WHITE CHROME 
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă si duș 
include în set atât partea 
incastrata cât și cea aparentă 
alb-crom  

BDR7P 
434,99 lei (TVA inclus)

STRATOS BLACK 
Baterie încastrată duș 
1 funcție: duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă  
negru 

BSC7PABL 
364,99 lei (TVA inclus)

STRATOS BLACK 
Baterie încastrată cadă-duș 
2 funcții: cadă si duș 
include în set atât partea 
încastrată cât și cea aparentă  
negru 

BSC7PBL 
514,99 lei (TVA inclus)

SETURI DE BATERII ÎNCASTRATE
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SISTEME DE DUȘ

ALGEO SQUARE 
Baterie încastrată cadă-duș 
cu caseta montaj 
3 funcții: cadă, duș fix si duș 
mobil 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom

BAQ7P3BOX 
619,99 lei (TVA inclus)

FIESTA 
Baterie încastrată cadă-duș 
cu caseta de montaj  
3 funcții: cadă, duș fix și duș 
mobil 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom

BFI7P3BOX 
599,99 lei (TVA inclus)

ALGEO 
Baterie încastrată cadă-duș 
cu casetă de montaj 
3 funcții: cadă, duș fix si duș 
mobil 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom

BAG7P3BOX 
569,99 lei (TVA inclus)

ALGEO SQUARE 
Baterie încastrată cadă-duș 
cu caseta de montaj 
2 funcții: cadă și duș 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom 

BAQ7P2BOX 
569,99 lei (TVA inclus)

FIESTA 
Baterie îngropată cadă-duș 
cu caseta de montaj 
2 funcții: cadă și duș 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom 

BFI7P2BOX 
549,99 lei (TVA inclus)

ALGEO 
Baterie încastrată duș cu 
caseta de montaj 
2 funcții: duș fix si duș mobil 
bateria include în set atât 
partea încastrată cât și cea 
aparentă 
crom

BAG7P2BOX 
514,99 lei (TVA inclus)

CASETE ÎNCASTRATE

Bateriile încastrate cu casetă de montaj sunt 
o nouă și modernă soluție oferită de FERRO. 
Corpul bateriei este închis într-o casetă de 
montaj, proiectată pentru montarea în perete.  
Setul include atât partea încastrată cât și cea 
aparentă, astfel că nu va trebui sa te preocupe 
nimic altceva decât alegerea modelului preferat. 
Construcția solidă și intuitivă a cutiei asigură o 
instalare simplă și rapidă, garantând fiabilitatea în 
timp a acestei soluții.

Baterii cu montaj încastrat sunt 
disponibile și în cadrul celor mai 
populare colecții de baterii FERRO: 
Algeo, Algeo Square și Fiesta. Sunt 
disponibile în variante cu 2 și 3 funcții. 
Datorită acestui fapt, echipamentul de 
duș poate fi configurat în funcție de 
nevoile individuale (pp. 112-113).

Confort  
și modernitate
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BATERII TERMOSTATATE
Mai multă siguranță
Bateriile termostatate sunt soluția ideală pentru 
toți cei care apreciază confortul unei băi calde și 
care vor cu certitudine ca dimineața să nu înceapă 
cu un duș rece. Temperatura presetată la nivelul 

preferat înseamnă confort și siguranță. Printre 
avantajele bateriilor termostatate se numără 
ușurința în utilizare și durabilitatea. 

BATERII TERMOSTATATE

Baterie termostatată stativă 
lavoar 
crom 
 

TA2 
929,99 lei (TVA inclus)

Baterie termostatată stativă 
bideu 
crom 
 

TA6 
869,99 lei (TVA inclus)

LAVOAR BIDEU

NP71-TRM7U  Sistem de duș cu baterie termostatată
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Baterie termostatată perete 
cadă-duș perete 
crom 
 

TA1 
1029,99 lei (TVA inclus)

METALIA 57 
Baterie termostatată perete 
duș cu ieșire superioară 
crom 

57963/1.0 
514,99 lei (TVA inclus)

CADĂ

VARESE 
Baterie termostatată perete 
duș cu buton Eco 
crom 

TAM7 
424,99 lei (TVA inclus)

TRINITY 
Baterie termostatată perete 
duș 
crom 

TRM7 
329,99 lei (TVA inclus)

METALIA 57 
Baterie perete cadă-duș 
crom 
 

57921/1.0 
619,99 lei (TVA inclus)

METALIA 57 
Baterie termostatată perete 
duș 
crom 

57961/1.0 
514,99 lei (TVA inclus)

DUȘ

Baterie termostatată perete 
duș  
crom 
 

TA7 
724,99 lei (TVA inclus)

Pentru a evita riscul ca utilizatorul să atingă corpul fierbinte al bateriei, 
vă recomandăm bateria Trinity care are incorporat sistemul special 
Safe Touch. Acesta are rolul de a preveni încălzirea corpului bateriei 
atunci când se utilizează dușul.
Această măsură de siguranță este utilă în special pentru copii, care nu 
pot aprecia întotdeauna dacă o suprafață este prea fierbinte pentru a 
putea fi atinsă.

Confort în utilizare

SISTEME DE DUȘ
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ROTONDO  
set cap fix de duş 9” 
diametru cap de duș 202 mm 
 

NPT02 
444,99 lei (TVA inclus)

NIAGARA 
cap fix de duş  300x300 mm 
 
 

RUPV/246.0 
659,99 lei (TVA inclus)

NIAGARA 
cap fix de duş  450x450 mm 
 
 

RUPV/244.0 
1139,99 lei (TVA inclus)

RONDO 
cap fix de duş 200 mm 
 
 

DSN01 
72,99 lei (TVA inclus)

BLACK 
cap fix de duș 200 mm, negru 
 
 

RUP/200.5 
102,99 lei (TVA inclus)

SQUERTO 
cap fix de duş 200x200 mm 
 
 

DSN02 
72,99 lei (TVA inclus)

Braț fix duș  
conectare in perete 
L = 120 mm 
 

RN12 
113,99 lei (TVA inclus)

Braț fix duș 
conectare in perete 
L = 330 mm 
 

RAM330.0 
82,99 lei (TVA inclus)

Braț fix duș 
conectare in perete 
L = 400 mm 
 

RAM405.0 
164,99 lei (TVA inclus)

Braț fix duș  
conectare in tavan 
L = 300 mm 
 

RNS30 
154,99 lei (TVA inclus)

Set cap fix de duş   
2 funcții 
 
 

NPG01 
133,99 lei (TVA inclus)

CAPETE DE DUȘ

BRAȚE DUȘ

CAPETE DE DUȘ ȘI ACCESORII 

SET CAP DE DUȘ 
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SLIM 
cap fix de duş 200 mm 
 
 

DSN03 
133,99 lei (TVA inclus)

SLIM 
cap fix de duş 200x200 mm 
 
 

DSN04 
154,99 lei (TVA inclus)

Pipă fixă  
L = 146 mm 
 
 

WWP01 
108,99 lei (TVA inclus)

Pipă fixă  
L = 173 mm 
 
 

WWP02 
154,99 lei (TVA inclus)

Atât forma cât și dimensiunea sunt criterii 
importante pe care le iei în calcul atunci când 
alegi o pară de duș fixă. FERRO oferă o gamă 
vastă de pare de duș, cu diametre  
de la 20 la 45 cm.

Tu decizi ce alegi

SISTEME DE DUȘ

PIPE CADĂ
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AMIGO VERDELINE  
set duș mobil cu economie 
de apă 

U190VL-B 
82,99 lei (TVA inclus)

SINUS  
set duș mobil 
 

U170B 
61,99 lei (TVA inclus)

SERA 
set duș mobil 
 

U500 
97,99 lei (TVA inclus)

SOLE 
set duș mobil 
 

U300 
74,99 lei (TVA inclus)

PROMO 
set duș mobil 
 

U28B 
41,99 lei (TVA inclus)

Suport duș reglabil, cu 
articulație

 
 
U33 
36,99 lei (TVA inclus)

Suport duș reglabil, cu 
articulație

 
 
U05 
11,49 lei (TVA inclus)

Suport duș reglabil 
 
 

U03 
12,49 lei (TVA inclus)

Suport duș reglabil 
 
 

U2106 
15,49 lei (TVA inclus)

Suport duș  
 
 

U02 
10,49 lei (TVA inclus)

5 3

SERA 
pară duș  
5 funcții: ploaie, masaj, mixt, 
ușor, ceață 

S500 
59,99 lei (TVA inclus)

5

RETRO 
pară duș 
1 funcție: ploaie 
 

S160 
44,99 lei (TVA inclus)

AMIGO VERDELINE 
pară duș 
1 funcție: ploaie 
 

S190VL-B 
32,99 lei (TVA inclus)

GRADO 
pară duș 
6 funcții: ploaie, masaj, energic, 
mixt, ușor, ceață 

S40 
61,99 lei (TVA inclus)

LIDO 
pară duș  
5 funcții: ploaie, masaj, mixt, 
ușor, ceață 

S13 
49,99 lei (TVA inclus)

6

3

SET DE DUȘ MOBIL

SUPORȚI PENTRU DUȘ

PARE DE DUȘ

SETURI DE DUȘ
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MODERNO 
pară duș  
1 funcție: ploaie 

S115 
44,99 lei (TVA inclus)

BELLO 1F 
pară duș  
1 funcție: ploaie 

S180B 
32,99 lei (TVA inclus)

BLACK  
pară duș 
3 funcții: ploaie, mixt, masaj 

RU/869.5 
41,99 lei (TVA inclus)

WHITE 
pară duș 
1 funcție: ploaie 

RU/420.1 
72,99 lei (TVA inclus)

MATTINO 
pară duș 
3 funcții: ploaie, masaj, mixt 

S310 
53,99 lei (TVA inclus)

3 3

QUADRO 
pară duș 
1 funcție: ploaie 

S110 
39,99 lei (TVA inclus)

SOLE 
pară duș  
3 funcții: ploaie, masaj, mixt

 
S300 
41,99 lei (TVA inclus)

3

SQUARE 
pară duș 
3 funcții: ploaie, mixt, masaj 

RU/775.0 
102,99 lei (TVA inclus)

STELLA 
pară duș  
1 funcție: ploaie 
 

S100 
31,99 lei (TVA inclus)

CORTINA 
pară duș  
3 funcții: ploaie, masaj, mix 
 

S340 
24,99 lei (TVA inclus)

3 3

CORTESSA 
pară duș  
3 funcții: ploaie, masaj, mixt 
 

S330 
22,49 lei (TVA inclus)

CASA 
pară duș  
3 funcții: ploaie, masaj, mixt

 
S305 
43,99 lei (TVA inclus)

LIMONE 
pară duș 
5 funcții: ploaie, masaj, mixt, 
ușor, ceață

S868 
45,99 lei (TVA inclus)

5

MILO 
pară duș  
1 funcție: ploaie 
 

S318 
14,49 lei (TVA inclus)

3 3

PARE DE DUȘ

SISTEME DE DUȘ
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BVN7VL Baterie perete duș
N360VL Set de duș culisant

RACORDURI DUȘ ȘI ROBINEȚI COLȚAR
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Ieșire duș baterie încastrată 
crom 
 

D/STENA LUX.0 
72,99 lei (TVA inclus)

Ieșire duș baterie încastrată 
crom 
 

D/STENA A1.0 
66,99 lei (TVA inclus)

Ieșire duș baterie încastrată 
crom 
 

D/HRANA.0 
82,99 lei (TVA inclus)

QUADRO 
Ieșire duș baterie încastrată 
suport pentru pară de duș 
crom 

D/KVADRO.0 
102,99 lei (TVA inclus)

QUADRO  
robinet colțar 
G1/2x1/2 

Z294 
26,99 lei (TVA inclus)

QUADRO  
robinet colțar 
G1/2x3/8 

Z293 
26,99 lei (TVA inclus)

ROTONDO 
robinet colțar 
G1/2x1/2 

Z296 
26,99 lei (TVA inclus)

ROTONDO 
robinet colțar 
G1/2x3/8 

Z295 
26,99 lei (TVA inclus)

Accesoriile pentru baie cuprind o gamă vastă de produse care vă permit 
să alegeți acele detalii care să completeze interiorul băii potrivit cerințelor 
și stilului dumneavoastră. Aveți grijă ca stilul ales pentru baterii și dușuri să 
fie păstrat și în modele de accesorii de baie pe care le alegeți, astfel încât 
ansamblul să fie unul armonios. 

Detaliile 
fac diferența

RACORDURI DUȘ

ROBINEȚI COLȚAR

SISTEME DE DUȘ
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WHITE PCV 
furtun flexibil pentru duș  
 
L = 150 cm 
W42 
33,99 lei (TVA inclus)

SILVER 
furtun flexibil pentru duș  
 
L = 150 cm 
W40 
41,99 lei (TVA inclus)

SILVER SHINE 
furtun flexibil pentru duș  
 
L = 150 cm 
W41 
51,99 lei (TVA inclus)

SILVER FLEX 
furtun flexibil pentru duș  
 
L = 150 cm 
W53 
28,99 lei (TVA inclus)

GOLD 
furtun flexibil pentru duș 
 
L = 150 cm 
W35 
46,99 lei (TVA inclus)

OLD BRONZE 
furtun flexibil pentru duș 
 
L = 150 cm 
W34 
46,99 lei (TVA inclus)

STEEL BLACK  
furtun flexibil pentru duș  
 
L = 150 cm 
W33 
46,99 lei (TVA inclus)

Furtun extensibil pentru duș,  
 
 
150 - 200 cm 
W05 
27,99 lei (TVA inclus)

BLACK PCV 
furtun flexibil pentru duș  
 
L = 150 cm 
W43 
33,99 lei (TVA inclus)

Furtun flexibil pentru duș, 
dublu spiralat 
 
L = 150 cm 
W47 
33,99 lei (TVA inclus) 
 
L = 200 cm 
W72 
41,99 lei (TVA inclus)

SILVER DUO FLEX  
furtun flexibil pentru duș  
L = 150 cm 
W54 
28,99 lei (TVA inclus) 

Furtun flexibil pentru duș 
 
L = 50 cm 
W04 
16,49 lei (TVA inclus)

L = 70 cm 
W06 
16,49 lei (TVA inclus)

Furtun flexibil pentru duș 
 
L = 120 cm 
W13 
23,99 lei (TVA inclus)

L = 150 cm 
W12 
25,99 lei (TVA inclus)

L = 175 cm 
W07 
29,99 lei (TVA inclus)

Furtun flexibil pentru duș 
L = 200 cm 
 
W45 
31,99 lei (TVA inclus) 

Furtun flexibil pentru duș 
L = 200 cm 
 
W44 
29,99 lei (TVA inclus) 
 

FURTUNURI DE DUȘ

FURTUNURI 
DUȘ
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SUPER SLIM PRO CROM 
rigolă duș liniară 
debit evacuare: până la 48 l/min 
 
600 mm 
OLSP1-60 
724,99 lei (TVA inclus)

700 mm 
OLSP1-70 
724,99 lei (TVA inclus) 
 
800 mm 
OLSP1-80 
724,99 lei (TVA inclus)

SUPER SLIM PRO NEGRU 
rigolă duș liniară 
debit evacuare: până la 48 l/min 
 
600 mm 
OLSP1-60-BL 
854,99 lei (TVA inclus) 
 
700 mm 
OLSP1-70-BL 
869,99 lei (TVA inclus) 
 
800 mm 
OLSP1-80-BL 
879,99 lei (TVA inclus)

ORA 
rigolă duș liniară 
debit evacuare: 54 l/min 
 
700 mm 
OL1-70 
444,99 lei (TVA inclus) 
 
600 mm 
OL1-80 
464,99 lei (TVA inclus)

ORA 
rigolă duș liniară 
debit evacuare: 54 l/min 
 
700 mm 
OL1-70-BL 
549,99 lei (TVA inclus) 
 
800 mm 
OL1-80-BL 
589,99 lei (TVA inclus)

Rigolă duș liniară 
debit evacuare: 32l/min 
 
300 mm 
OL2-30 
384,99 lei (TVA inclus)

EASY NEW  
rigolă duș liniară 
debit evacuare: până la 33 l/min 
 
600 mm 
OLE1-60 
309,99 lei (TVA inclus) 
 
700 mm 
OLE1-70 
329,99 lei (TVA inclus) 
 
800 mm 
OLE1-80 
309,99 lei (TVA inclus)

WALL SLIM CROM 
rigolă duș încastrată în perete 
debit evacuare: până la 45 l/min 
 
300 mm 
OLWS1 
619,99 lei (TVA inclus)

WALL SLIM NEGRU 
rigolă duș încastrată în perete 
debit evacuare: până la 45 l/min 
 
300 mm 
OLWS1-BL 
724,99 lei (TVA inclus)

PERFECT DRAIN 
rigolă duș liniară ingustă 
debit evacuare: 25l/min 
 
650 mm 
OLS1-65 
514,99 lei (TVA inclus) 
 
750 mm 
OLS1-75 
529,99 lei (TVA inclus) 
 
850 mm 
OLS1-85 
539,99 lei (TVA inclus)

Rigolă duș liniară pentru plăci 
ceramice, crom 
debit evacuare: 54 l/min 
 
700 mm 
OLP1-70 
484,99 lei (TVA inclus) 
 
800 mm 
OLP1-80 
494,99 lei (TVA inclus)

Rigolă duș liniară pentru plăci 
ceramice, negru 
debit evacuare: 54 l/min 
 
700 mm 
OLP1-70-BL 
619,99 lei (TVA inclus) 
 
800 mm 
OLP1-80-BL 
639,99 lei (TVA inclus)

Rigolă duș liniară 
debit evacuare: 54 l/min 
 
700 mm 
OL70 
449,99 lei (TVA inclus) 
 
800 mm 
OL80 
464,99 lei (TVA inclus) 

Rigolă duș liniară 
debit evacuare: 54 l/min 
 
700 mm 
OL70-BL 
549,99 lei (TVA inclus) 
 
800 mm 
OL80-BL 
589,99 lei (TVA inclus)

RIGOLE DUȘ

RIGOLE DUȘ

SISTEME DE DUȘ
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QUADRO  
sifon din alamă 
nichel periat 

S280NC 
219,99 lei (TVA inclus)

Sifon din alamă cu ventil 
inclus 
crom 

S29 
102,99 lei (TVA inclus)

Sifon din alamă 
crom 
 

S30 
77,99 lei (TVA inclus)

Sifon din alamă 
negru 
 

S30-BL 
123,99 lei (TVA inclus)

Sifon țeavă din alamă  
nichel periat 
 

S281NC 
72,99 lei (TVA inclus)

Sifon țeavă din alamă  
crom 
 

S281 
66,99 lei (TVA inclus)

QUADRO  
sifon din alamă 
crom 

S280 
181,99 lei (TVA inclus)

QUADRO  
sifon din alamă 
negru 

S280-BL 
274,99 lei (TVA inclus)

Sifon rotund din alamă 
nichel periat 
 

S282NC 
154,99 lei (TVA inclus)

Sifon rotund din alamă  
crom 
 

S282 
133,99 lei (TVA inclus)

Sifon rotund din alamă  
negru 
 

S282-BL 
229,99 lei (TVA inclus)

Sifon oval din alamă  
crom 
 

S286 
154,99 lei (TVA inclus)

SIFOANE

SIFOANE ȘI VENTILE
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ROTONDO 
ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
nichel periat 

S285NC 
79,99 lei (TVA inclus)

ROTONDO 
ventil click-clack 
pentru lavoare fără preaplin 
crom 

S285B 
64,99 lei (TVA inclus)

ROTONDO 
ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
crom 

S285 
67,99 lei (TVA inclus)

ROTONDO 
ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
negru 

S285-BL-B 
92,99 lei (TVA inclus)

ROTONDO 
ventil click-clack 
pentru lavoare fără preaplin 
negru 

S285B-BL-B 
92,99 lei (TVA inclus)

Ventil click-clack înalt 
pentru lavoare cu montaj pe 
blat, fără preaplin 
crom 

S285-WBP 
68,99 lei (TVA inclus)

Ventil click-clack înalt 
pentru lavoare cu montaj pe 
blat, fără preaplin 
crom 

S283-WBP 
56,99 lei (TVA inclus)

SIFOANE PARDOSEALĂ

VENTILE

ACCESORII PENTRU BAIE

Sifon pardoseală cu ieșire 
laterală 
1 ieșire laterală DN50 
grătar din otel inoxidabil

450.0 
53,99 lei (TVA inclus)

Sifon pardoseală cu ieșire 
verticală 
1 ieșire verticală DN50 
grătar din otel inoxidabil

451.0 
53,99 lei (TVA inclus)

Sifon încastrat pentru mașina 
de spălat rufe sau vase   
DN 40 

460.0 
16,49 lei (TVA inclus)

Sifon pentru mașina de spălat 
rufe sau vase DN32  
 

465.0 
15,49 lei (TVA inclus)

QUADRO  
ventil click-clack G5/4 
pentru lavoare cu preaplin 
nichel periat 

S284NC 
90,99 lei (TVA inclus)

QUADRO  
ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
crom 

S284 
79,99 lei (TVA inclus)

QUADRO  
ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
negru 

S284-BL-B 
102,99 lei (TVA inclus)
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VENTILE

SIFO˝ANE ȘI VENTILE

Ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
crom 
 
 
 
S283 
51,99 lei (TVA inclus)

Ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
nichel periat 
 
 
 
S283NC 
56,99 lei (TVA inclus)

Ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
negru 
 
 
 
S283-BL-B 
72,99 lei (TVA inclus)

Ventil click-clack cu dop 
ceramic 
pentru lavoare cu preaplin 
negru 
 
 
S288PPCB 
61,99 lei (TVA inclus)

Ventil click-clack cu dop 
ceramic 
pentru lavoare cu preaplin 
alb-crom 
 
 
S288PPC 
61,99 lei (TVA inclus)

Ventil click-clack 
pentru lavoare cu preaplin 
crom 
 
 

S287PP-B 
20,99 lei (TVA inclus)

Ventil automat 
crom 
 
 
 

K39TW 
10,49 lei (TVA inclus)

Ventil automat 
crom 
 
 
 

K39 
51,99 lei (TVA inclus)
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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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NOVASERVIS FERRO GROUP SRL
Str. Câmpina nr. 47
400635, Cluj-Napoca
România

T/F: +40 264 522 524
E: info@ferro.ro

www.ferro.ro
www.instagram.com/ferro.romania
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