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Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy 
produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji  
i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe,  
a decydujące znaczenia mają walory użytkowe  
i parametry techniczne. W praktyce zawory te są jednak 
jednymi z najbardziej powszechnie stosowanych 
urządzeń armatury instalacyjnej, występując  
w wielu rodzajach i średnicach nominalnych. Od ich 
jakości, walorów higienicznych i użytkowych  
w dużej mierze zależy trwałość instalacji i jakość 
dostarczanej wody, a także komfort 
użytkowania i montażu. Odpowiadając 
na coraz wyższe wymagania rynku  
i klientów, firma Ferro S.A. wprowadza 
na rynek nowy standard wodnych 
kurków kulowych – serię F-Comfort. 

Na tle kurków kulowych dostępnych na rynku  
w tej klasie parametrów pracy i zamierzonego 
zastosowania seria F-Comfort wyróżnia się po-
nadprzeciętnymi walorami higienicznymi – kor-
pus wykonany jest z mosiądzu Cw617N-4MS, 
którego skład spełnia wymagania wytycznych 
projektu 4MS. wytyczne te podają najnowsze 
europejskie wymagania higieniczne dla mate-
riałów używanych do produkcji elementów sa-
nitarnych mogących mieć kontakt z wodą pitną, 
w tym dla materiałów używanych do produk-
cji zaworów. Ponadto seria ta może się wyle-
gitymować międzynarodowymi certyfikatami 
oraz atestami higienicznymi na tworzywa sztucz-
ne użyte do uszczelnień, w tym certyfikatami  

DVGw-w270, NSF International-ANSI 61, wRAS, 
a także atestem higienicznym wydanym przez 
PZH na gotowy produkt.
wszystkie modele spełniają ponadto wymaga-
nia norm polskich i europejskich, co potwierdzo-
ne jest w Krajowej Ocenie Technicznej wydanej 
przez Instytut Techniki Budowlanej.
Oprócz walorów higienicznych i najwyższej ja-
kości wykonania, kurki kulowe z serii F-Comfort 
mają unikalne rozwiązania użytkowe, w tym:
•	dodatkowe	dwie	gumki,	w	kolorze	czerwonym	 
i niebieskim, zakładane na rączkę zaworu i słu-
żące identyfikacji, czy zawór zamontowany jest 
na rurze z wodą ciepłą, czy zimną. Rozwiązanie  
to jest intuicyjne i ułatwia prace instalacyjne oraz 

serwisowe, a także bieżącą obsługę, 
•	etykiety	w	postaci	zawieszek	na	zaworach,	na	
których podane są wszystkie zasadnicze cechy 
i parametry kurków, takie jak:
- temperatura i ciśnienie pracy oraz 

zamierzone zastosowanie (rodzaj medium),
- średnica nominalna przyłącza,
- rodzaj użytego materiału na korpus zaworu, 
- kod kreskowy umożliwiający sprzedaż 

detaliczną, 
- kod produktu,
- nazwa serii,
- okres gwarancyjny,
- dane teleadresowe producenta.
Dzięki temu takiemu rozwiązaniu wszystkie nie-
zbędne informacje są dla każdego modelu zaworu  

dostępne w jednym miejscu – na zawieszce. Za-
równo zakup, montaż, jak i późniejsza eksplo-
atacja zaworu przebiega intuicyjnie, gwarantu-
jąc komfort, oszczędność czasu i pieniędzy. 
wszystkie te zalety i walory użytkowe sprawiły, 
że seria kurków kulowych F-Comfort zdobyła Zło-
ty Medal Międzynarodowych Targów Instalacyj-
nych Poznań Instalacje 2020. 
w ramach rodziny F-Comfort dostępne są naj-
popularniejsze typy kurków kulowych, w naj-
częściej stosowanych średnicach nominalnych 
– łącznie ponad 40 modeli, w tym – oprócz kur-
ków nakrętno-nakrętnych i nakrętno-wkrętnych 
z dźwignią i z motylkiem – kurki czerpalne, kur-
ki spustowe i kurki do rur z tworzyw sztucznych/
wielowarstwowych.
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