
PRODUKTY OSZCZĘDZAJĄCE WODĘ



W produktach VerdeLine zastosowano innowa-
cyjne rozwiązania. Technologia, która zmniejsza 
wypływ wody sprzyja oszczędności wody i energii. 
Idealnie napowietrzony strumień zapewnia mak-
symalny komfort mycia. 
Perlator FerroAirMix doskonale napowietrza 
wodę i dzięki swej konstrukcji jest bardzo łatwy 
w utrzymaniu w czystości. 
Sterowanie baterią nigdy nie było tak proste  
– specjalne głowice ceramiczne FerroClick po-
zwalają na  kontrolę zużycia wody.
Głowica ceramiczna wyposażona w system 
kontroli wypływu gorącej wody daje możliwość 
precyzyjnej regulacji.

OGRANICZASZ  WYDATKI

BATERIE

50% OSZCZĘDNOŚCI
WODY

EASY CLEAN NAPOWIETRZONY
WYPŁYW

3 STOPNIE 
REGULACJI

REGULATOR 
TEMPERATURY

CERAMICZNA 
GŁOWICA

Oszczędność nawet 
do 50% zużycia wody 
dzięki unikatowej 
konstrukcji 
perlatora.

Usuwanie 
uciążliwego osadu 
wapiennego nigdy 
nie było łatwiejsze 
– teraz wystarczy 
potrzeć sitko 
perlatora palcem.

Wypływająca woda 
jest dodatkowo 
napowietrzona,
co korzystnie 
wpływa na 
jakość i komfort 
użytkowania baterii.

3 stopnie regulacji 
natężenia 
strumienia wody 
oparte na systemie 
Click Clack 
pozwalają na pełną 
kontrolę zużycia 
wody.

Głowica 
ceramiczna 
wyposażona jest 
w system kontroli 
wypływu gorącej 
wody. Specjalny 
ogranicznik 
daje możliwość 
regulacji jej 
zużycia.

Głowica wyposażona 
jest w płytki wykonane 
z najwyższej jakości 
stopu ceramicznego, 
dzięki temu jest 
niezawodna
i umożliwia precyzyjną 
regulację podczas 
użytkowania.

Perlator FerroAirMix Głowica FerroClick



Bateria
wannowa
ścienna

BVN1VL
Bateria
umywalkowa
stojąca

BVN2VL

Bateria
zlewozmywakowa
stojąca

BVN4VL
Bateria
bidetowa
stojąca

BVN6VL
Bateria
natryskowa
ścienna

BVN7VL

OSZCZĘDZASZ DO 50% ZUŻYCIA WODY



Bateria
natryskowa
ścienna

BGE7VL

Bateria
zlewozmywakowa 
stojąca*

BGE4VL

Bateria
bidetowa
stojąca

BGE6VL

Bateria
wannowa
ścienna

BGE1VL
Bateria
umywalkowa
stojąca

BGE2VL

Bateria
zlewozmywakowa 
stojąca
z wysuwaną wylewką

BGE8AVL

SZANUJESZ ENERGIĘ

*dostępna od 06.2010



Bateria
umywalkowa
stojąca

BRT2VL

Bateria
umywalkowa
stojąca

BTP2VL

DBASZ O ŚRODOWISKO

VerdeLine to nowatorski system służący 
maksymalnej, redukcji zużycia wody i zna-
czącemu ograniczeniu kosztów. To także mały 
symbol nadchodzących zmian – w zakresie 
upowszechniania zachowań „proekologicz-
nych”, dostępności zaawansowanych tech-
nologicznie urządzeń, czy wreszcie zmian w 
kształ towaniu myślenia i pojmowania świata 
w sposób „eko”. Baterie Genova, Veneto, To-
rino i Padwa są wyposażone w ekonomiczne, 
proste w obsłudze i niezwykle wydajne urzą-
dzenia napowietrzające, kontrolujące wypływ 
i umożliwiające regulację temperatury wody.

Perlator FerroAirMix, dzięki unikatowej kon-
strukcji, doskonale napowietrza wypływającą 
wodę przez co zmniejsza jej zużycie, posiada 
również system łatwego czyszczenia z kamie-
nia wapiennego - easy clean. 
Głowica ceramiczna FerroClikClack po-
zwala na precyzyjną 3-stopniową regulację 
wypływu wody z baterii oraz daje możliwość 
ustawiania blokady wypływu gorącej wody, 
co chroni użytkownika przed nieumyślnym 
poparzeniem, ale również zapewnia oszczęd-
ny wypływ gorącej wody. Z kolei ogranicznik 
wypływu wody FerroEcoSave zamontowany w 
bateriach natryskowych i wannowych ograni-
cza zużycie wody podczas prysznicu.



FerroEcoSave
PCH3VL
ogranicznik
wypływu
wody

• montaż na baterii natryskowej 
 lub wannowej
• ogranicza wypływ wody do 50%
• standardowe podłączenie
 węża natryskowego

FerroAirMix
PCH4VL
perlator

• napowietrza strumień wody 
 ograniczając wypływ do 50%
• system łatwego usuwania kamienia 

wapiennego FerroEasyClean
• standardowe wymiary Mx24

Akcesoria VerdeLine

100%

50%

100%

50%

ŻYJESZ W ZGODZIE Z NATURĄ



VerdeLine VerdeLine to kom-

pletny i nowoczesny produkt oparty 

na technologii bezpiecznej dla środo-

wiska, która zapewnia oszczędność 

wody i energii i dzięki temu przynosi 

korzyści finansowe dla użytkownika.

Woda - życiodajna substancja, do nie-
dawna wydawała się być powszech-
nym dobrem, z którego możemy czer-
pać w sposób nieograniczony. Obec-
nie jednak, jeśli nie stanie się przed-
miotem wspólnej troski i zabiegów 
oszczędzania, może przestać płynąć 
z kranów tak wartkim strumieniem 
jak dotychczas. Dziś chcemy pokazać, 
że FERRO  nieustannie dążąc do jako-
ści, bezpieczeństwa i funkcjonalności 

swoich wyrobów podejmuje również 
odpowiedzialne działania na rzecz 
ochrony środowiska. System Verde-
Line jest tego najlepszym dowodem, 
gdyż jest to propozycja dla wszystkich 
pragnących żyć w zgodzie z naturą, z 
poszanowaniem jej cennych zasobów, 
a także ze świadomością, iż taki wy-
bór się opłaca. Oddając w Państwa 
ręce nowe baterie z serii VerdeLine: 
linie Genova i Veneto oraz baterie 

Torino i Padwa, składamy temu wyraz 
dzieląc się najlepszymi rozwiązania-
mi w postaci produktów ekonomicz-
nych, wydajnych i przyjaznych dla 
środowiska.

DLACZEGO
WARTO
OSZCZĘDZAĆ

TWÓJ ŚWIAT JEST EKO

• ponieważ zmieniając nawyki, 
zmieniasz świadomość, zmieniasz 
świat

• już wiesz jaką wartość ma woda 
i możesz tę wiedzę przekazać 
innym

• twoja oszczędność służy nie 
tylko Tobie – ochraniasz jedną z 
najcenniejszych substancji naszej 
Planety

• ponieważ oszczędnie znaczy 
komfortowo – mimo, że w ciągu 
minuty przez kran przepływa 
tylko 7,8 litra wody, a nie 12 litrów, 

jak w tradycyjnych bateriach, nie 
czujesz różnicy, gdyż strumień 
wody został obfi cie napowietrzony

• ponieważ tylko jedna, 
czteroosobowa rodzina, która 
zainstalowała serię baterii 
VerdeLine zmniejszy swój roczny 
rachunek za wodę o, co najmniej, 
800 zł ! 



FERRO S. A. 
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
tel.: +48 12 25 62 100
 www.ferro.pl

Ferro jest partnerem akcji
Mój świat jest Eko.


