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w zestawie znajduje się syfon ze sterowaniem 
automatycznego korka oraz szablon do wyci-
nania otworów w blacie. Warto podkreślić, iż 
zlewozmywaki objęte są 10-letnią gwarancją. 

Modne natryski 

Świetną propozycją do współczesnych łazie-
nek są wrześniowe nowości FERRO: zestaw na-
tryskowy Bellis oraz trzy rączki natrysków Bello. 
Kształt rączek nawiązuje do modnego, no-
woczesnego trendu we wzornictwie – są pła-
skie, o delikatnie zaoblonej linii i białej tarczy 
prezentującej się doskonale na tle błyszczą-
cej chromowanej powłoki. Opływowa forma 
zapewnia komfort użytkowania – idealnie pa-
suje do dłoni, rączka nie jest ani za duża ani 
też za ciężka. W kolekcji znajdziemy 1-funkcyj-
ną rączkę natrysku ze strumieniem: deszcz, 
3-funkcyjną ze strumieniami: deszcz, masaż, 
mieszany oraz 5-funkcyjną o strumieniach: 

deszcz, masaż, mieszany, lekki i rozproszony. 
Dodatkowo rączki Bello zostały wyposażone 
w zawór zwrotny oraz system easy clean. 
Bello tworzy ładną kompozycję ze wszystki-
mi elementami wchodzącymi w skład naj-
nowszego zestawu natryskowego Bellis. Ten 
zestaw natryskowy przesuwny, zwieńczony 
dekoracyjną białą 1-funkcyjną rączką, wypo-
sażony został w system easy clean i funkcjo-
nalną transparentną mydelniczkę. 
W październiku, w ślad za eleganckimi racz-
kami Bello, pojawiły się kolejne produkty  
FERRO z tego segmentu: Simpla oaz Tutti,  
a także dwie rączki: Cortessa i Cortina.  

Nowości sanitarne 
w ofercie FERRO

  Zlewozmywaki granitowe  

Barwiony kamień kwarcowy, żywica i utwar-
dzacz tworzą specjalną kompozycję odpor-
ną na zarysowania i drobne uszkodzenia me-
chaniczne zlewozmywaków granitowych. 
Materiał ten jest miły w dotyku i łatwy w utrzy-
maniu czystości. Technologia produkcji zlewo-
zmywaków granitowych umożliwia otrzyma-
nie nieomal dowolnych kształtów – w ofercie 
FERRO występują 4 kolekcje – Kizz, Ozzy i Mez-
zo, a w nich 6 modeli o kwadratowej i prosto-

kątnej formie komór oraz zlewozmywak Bizzy  
z okrągłą komorą. Szeroki wybór zlewozmywa-
ków jedno- i półtorakomorowych, w wersji  
z ociekaczem lub bez, dostępnych w kolo-
rach: piasek, grafit i biały sprawi, że każdy 
użytkownik z pewnością znajdzie odpowiedni 
model dopasowany do własnych potrzeb  
i estetyki kuchni. Dla bezpieczeństwa wszyst-
kie produkty są wyposażone w przelew. 
Oprócz zlewozmywaka Bizzy, pozostałe do-
stępne są w wersji prawo- i lewostronnej. Pro-
ducent zadbał także o kompleksowość oferty: 

grafitowy KIZZ piaskowy KIZZ
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gotrwałym wypływem do 90 sekund oraz re-
gulator strumienia z regulacją kierunku stru-
mienia wody. Podobnie jak w przypadku 
baterii na przycisk, armatura Sirocco Sensor 
może być podłączona do wody zimnej lub 
zmieszanej, a wyposażona w mieszacze – do 
ciepłej i zimnej. W przypadku tej ostatniej do-
skonale sprawdzą się mieszacze zewnętrz-
ne z najnowszej oferty producenta – ustawia-
ny manualnie mieszacz mechaniczny 3/8” 
MM10, bądź termostatyczny 1/2” MT15B o za-
kresie temperatury od 30 do 70°C. Miesza-
cze zewnętrzne są rozwiązaniem niezwykle 
praktycznym, ponieważ użytkownik publicz-
nej łazienki nie ma możliwości ingerencji  
w produkt poprzez zmianę jego ustawień. 
Baterie bezdotykowe Sirocco Sensor zasilane 
są baterią (9 V), natomiast w 2 modelach:  
Sirocco Sensor Power-Safe i Sirocco Sensor 
Power-Safe Pre-Mixed podstawowym źró-
dłem zasilania jest transformator 230 V/9 V, 
a bateria stanowi jedynie zasilanie awaryj-
ne. Warto również zwrócić uwagę na wzor-
nictwo Sirocco Sensor – uproszczona, no-
woczesna forma baterii będzie doskonale 
korespondowała z minimalistycznym lub in-
dustrialnym stylem aranżacji wnętrza. 
Innowacyjność produktów bezdotykowych 
FERRO polega na możliwości wyboru wie-
lu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma 
szczególne znaczenie przy programowaniu 
ustawień na potrzeby danego obiektu i kon-
kretnego użytkownika. Praktycznym rozwią-
zaniem jest pilot sterujący do baterii i zawo-
rów bezdotykowych RC01, dzięki któremu 
można wyregulować zasięg detekcji czujni-
ka, opóźniać włączanie i czas spłukiwania 
dla zaworów pisuarowych, ustawiać czas za-
bezpieczenia przed długotrwałym wypły-
wem wody oraz czas blokady przed kolejnym 
użyciem, a także zaprogramować czas mię-

dzy cyklicznym spłukiwaniem oczyszczają-
cym, które zapobiega stagnacji wody w ru-
rach. Funkcje pilota pozwalają również na 
powrót do ustawień fabrycznych oraz czaso-
we wyłączenie urządzeń np. podczas sprzą-
tania i konserwacji armatury.
Nowością w ofercie i doskonałym uzupełnie-
niem asortymentu przeznaczonego dla inwe-
stycji publicznych jest także jednofunkcyjna 
głowica natryskowa Vandal Proof o przepły-
wie około 8 l/min. Wyposażona została w spe-
cjalny system zabezpieczający ją przed de-
montażem przez osoby nieuprawnione. 

Wśród pozostałych nowości sanitarnych  
firmy FERRO warto jeszcze wymienić: 
• baterie z serii DIJON → przejdź
• baterie z serii ALGEO → przejdź
• baterie z serii BRADO → przejdź
• bateria kuchenna LUGIO → przejdź
• bateria natryskowa termostatyczne  
METALIA 57 → przejdź  

Simpla jest 1-funkcyjnym zestawem natrysko-
wym przesuwnym o wyraźnie zaokrąglonej, 
klasycznej formie rączki, natomiast Tuti to ze-
staw 3-funkcyjny, którego rączka ma płaski, 
nowoczesny kształt. Oba mają system easy 
clean i praktyczne mydelniczki. 3-funkcyjne 
rączki natrysku – Cortessa, większa o tradycyj-
nym designie i Cortina, o modnej płaskiej for-
mie wyposażone zostały w system easy clean.

Produkty dla obiektów użyteczności 
publicznej

Firma FERRO poszerza ofertę armatury skiero-
wanej do obiektów użyteczności publicznej, 
wprowadzając na rynek innowacyjne rozwią-
zania armatury czasowej samozamykającej 
Presstige, bezdotykowej Sirocco Sensor, a tak-
że mieszacze do baterii bezdotykowych i typu 
press oraz głowicę natryskową Vandal Proof. 
Baterie Presstige są kontynuacją linii armatu-
ry marki Ferro, w której otwarcie przepływu 
uzależnione jest od wciśnięcia przycisku znaj-
dującego się na korpusie baterii/zaworu. Na-
leżą do niej: zawór samoczynnie zamykany 
Press, zawór pisuarowy z regulacją wypływu 
oraz dwa najnowsze modele: Presstige – ba-
teria umywalkowa czasowa z regulacją wy-
pływu do wody zimnej lub zmieszanej oraz 
Presstige II – bateria umywalkowa czasowa  
z regulacją wypływu, z wbudowanym mie-
szaczem. Rozwiązania typu press pozwala-

ją na regulację czasu przepływu, czyli ilości 
wypływającej wody podczas jednego cy-
klu. Baterie Presstige mają fabrycznie usta-
wiony 15-sekundowy czas wypływu, z możli-
wością jego zmiany w zakresie 10-20 sekund. 
Przepływ wody w obu bateriach wynosi oko-
ło 7 l/min, a dopuszczalna temperatura 90°C, 
przy zalecanej poniżej 65°C. Armaturę przyci-
skową najczęściej podłącza się do wody zim-
nej lub wstępnie zmieszanej, a wyposażoną 
w mieszacz, także do wody ciepłej i zimnej. 
Dzięki wbudowanemu mieszaczowi można 
ustalić żądaną temperaturę wody, analogicz-
nie jak w bateriach standardowych. 
W trosce o najwyższą jakość higieny i wydaj-
ność powstała kolekcja czterech bezdotyko-
wych baterii umywalkowych Sirocco Sensor  
o przepływach do 5 l/min i zróżnicowanych 
funkcjach: Sirocco Sensor do wody zimnej lub 
zmieszanej, Sirocco Sensor Pre-Mixed z miesza-
czem zewnętrznym, Sirocco Sensor Power-Safe 
do wody zimnej lub zmieszanej oraz Sirocco 
Sensor Power-Safe Pre-Mixed z mieszaczem 
zewnętrznym. Zasada działania tego rodzaju 
armatury polega na uruchomieniu strumie-
nia wody po rozpoznaniu przez czujnik obiek-
tu np. rąk wsuwanych pod wylewkę baterii  
i zamknięciu przepływu, po ich wyjęciu.  
W fabrycznych ustawieniach baterii marki  
Ferro zasięg czujnika wynosi 180 mm i można go 
wyregulować w przedziale od 80 do 300 mm.  
Urządzenia mają zabezpieczenie przed dłu-
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