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Korek w zestawie
Produkty z tym znakiem posiadają korki 
już w zestawie.

Zlewozmywak odwracalny
W produktach z tą ikoną możemy 
dowolnie montować ociekacz po prawej 
lub lewej stronie, odwracając produkt.

Wyciągana wylewka
Funkcja pozwalająca na wyciągnięcie 
węża i napełnianie wysokich naczyń 
bądź precyzyjne mycie.

Dwa strumienie
Możliwość wyboru jednego z dwóch 
rodzajów strumienia.

Elastyczna wylewka
Wylewką można dowolnie sterować, by 
precyzyjnie skierować strumień przy 
spłukiwaniu lub napełnianiu naczyń.

Wyciągana rączka natrysku
Funkcja pozwalająca na wyciągnięcie 
rączki natrysku i napełnianie wysokich 
naczyń bądź precyzyjne mycie.

Easy Clean
Funkcja łatwego czyszczenia 
z osadzającego się kamienia 
wapiennego.

Regulacja w pionie
Regulowany rozstaw uchwytów 
umożliwiający montaż w istniejących 
otworach.

Trzy rodzaje strumienia natrysku
Możliwość wyboru jednego z trzech 
rodzajów strumienia.

Safe Stop 38°C
Funkcja blokująca wypływ gorącej 
wody.

Click-Clack
Zawór spustowy typu Click-Clack

Anti Twist
Węże posiadające końcówkę Anti Twist 
nie skręcają się.
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Prezentujemy Państwu nasz nowy katalog 
z ofertą czarnej armatury łazienkowej 
i kuchennej o nazwie Ferro Black Concept.
Czarne dodatki to prawdziwy przebój 
w aktualnych trendach wykończenia wnętrz.
Ufamy, że ten katalog ułatwi Państwu decyzję 
o wyborze idealnej linii z baterii i natrysków Ferro 
Black Concept do Waszego mieszkania.
Wszystkie modele, oprócz ciekawego wzornictwa, 
są wyprodukowane z dbałością o szczegóły, 
a czarne wykończenie jest trwałe i estetyczne. 

Więcej niż 
oczekujesz

BLACK CONCEPT BLACK CONCEPT
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Czarny kolor 
zawsze modny

w łazience

w kuchni

Czarne baterie idealnie wpasowują się 
w nieprzemijający styl we wnętrzach jakim jest 
minimalizm. Podkreślają jego prostotę i dodają 
elegancji łazienkom.
Niezależnie od wybranego koloru ścian i ceramiki 
czarna armatura zawsze będzie się prezentowała 
szykownie i estetycznie.

Wybierając wyposażenie kuchni dobrze jest 
poświęcić więcej czasu, by poznać możliwości 
i rodzaje baterii kuchennych. O modnej, 
stylowo urządzonej kuchni decyduje nie tylko 
interesująca zabudowa, przyciągające uwagę 
powierzchnie frontów, wysokiej jakości sprzęt 
AGD, czy kolorystyka wyposażenia.
Armatura też może być trendy! Warto zdecydować 
się na produkty odpowiadające naszym 
potrzebom, a jednocześnie ciekawe wzorniczo.  
Takie właśnie są baterie kuchenne z oferty  
Black Concept Ferro. Ich czarne lub czarno - 
chromowane wykończenie będzie pasowało  
do różnych mebli i blatów.

BLACK CONCEPT BLACK CONCEPT
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ŁAZIENKA 
BLACK

BLACK CONCEPT BLACK CONCEPT  ŁAZIENKA
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Linia Stratos Black to przykład idealnej kompozycji nowoczesnej formy 
z czarnym matowym wykończeniem. Duet ten sprawia, iż linia cieszy się 
popularnością doskonale wpasowując się w proste monochromatyczne 
wnętrza.

Zestaw Rondo Lux Black z okrągłą deszczownią oraz rączką natrysku to 
kolejna propozycja z czarnej kolekcji Ferro. Łatwy montaż baterii natryskowej 
lub wannowej ściennej pozwala na stworzenie wymarzonej strefy kąpielowej.

STRATOS BLACK
Perfekcyjny w każdym calu

UMYWALKA ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNIĄ

BIDET

NATRYSK WANNA

NATRYSK

RONDO LUX BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

NP23-BL

Bateria umywalkowa  
stojąca

BSC2BL

Bateria umywalkowa 
podtynkowa  
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
wylewka 180 mm

BSC3PABL

Bateria natryskowa  
ścienna

BSC7BL

Bateria umywalkowa 
nablatowa stojąca

BSC2LBL

Bateria natryskowa 
podtynkowa 
2-funkcyjna 
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych

BSC7PBL

Bateria bidetowa  
stojąca

BSC6BL

Bateria wannowa 
ścienna

BSC1BL

Bateria natryskowa 
podtynkowa 
1-funkcyjna 
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych

BSC7PABL

FERRO STRATOS BLACK BLACK CONCEPT  ŁAZIENKA
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Uwielbiana  przez użytkowników linia Algeo została  rozbudowana o wersję 
czarną. Delikatne chromowane detale ożywiają jej  prostą formę i dodają uroku.

Do kolekcji pasuje jeden z naszych nowych zestawów natryskowych 
Rondo Black. Jego wykończenie idealnie harmonizuje z czarnymi bateriami 
natryskowymi czy wannowymi.

Bateria umywalkowa  
stojąca 

BAG2BL

Bateria umywalkowa  
stojąca z obrotową 
wylewką 

BAG2ABL

Bateria umywalkowa  
stojąca nablatowa 

BAG2LBL

Bateria bidetowa  
stojąca

BAG6BL

Bateria natryskowa 
ścienna

BAG7BL

Bateria wannowa 
ścienna

BAG1BL

BLACK CONCEPT  ŁAZIENKA

ALGEO BLACK
Gotowa na wszystko

FERRO ALGEO BLACK

UMYWALKA ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNIĄ

BIDET NATRYSK WANNA

RONDO BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

NP21-BL
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Linia Zicco Black to propozycja dla wielbicieli prostoty i nowoczesnego 
designu. Dominująca dla brył baterii forma czworokąta jest widoczna także 
w najdrobniejszych detalach, takich jak podkładki czy rozety. To sprawia, że 
modele z tej kolekcji charakteryzują się niepowtarzalnym wyglądem.

Spójność stylistyczną wyposażenia łazienki osiągniemy, wybierając 
kompatybilny do baterii pod względem koloru i kształtu zestaw natryskowy 
z deszczownią z motywem czworokąta.

Bateria umywalkowa  
stojąca 
korek spustowy click-clack  
G5/4

BZI2BL

Bateria bidetowa  
stojąca 
automatyczny korek 
spustowy G5/4

BZI6BL

Bateria natryskowa 
ścienna

BZI7BL

Bateria wannowa 
ścienna 
automatyczny przełącznik 
wanna/natrysk z blokadą

BZI1BL

BLACK CONCEPT  ŁAZIENKA

ZICCO BLACK
Nietuzinkowa forma

FERRO ZICCO BLACK

UMYWALKA BIDET NATRYSK ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNIĄ

WANNA

SQUERTO LUX BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

NP24-BL
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Bateria umywalkowa  
stojąca

BAQ2BL

Bateria umywalkowa  
stojąca nablatowa

BAQ2LBL

Bateria bidetowa  
stojąca

BAQ6BL

Bateria natryskowa 
ścienna

BAQ7BL

Bateria wannowa 
ścienna 
automatyczny przełącznik 
wanna/natrysk z blokadą

BAQ1BL

Algeo Square Black/Chrome przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników, 
którzy chcą urządzić nowoczesną łazienkę zgodnie z modnym trendem w stylu 
Black, a równocześnie cenią chromowane wykończenia. Pokryte chromem: 
płaski, prosto zakończony uchwyt i górna powierzchnia wylewki odbijając 
światło, tworzą oryginalną kompozycję z czernią podstawy baterii. 

Do tej linii baterii proponujemy dobrać jedną z naszych propozycji 
natryskowych w czarnym wykończeniu - zestaw Squerto Black. Jego cechą 
charakterystyczną jest kwadratowa deszczownia z systemem łatwego 
usuwania kamienia.

BLACK CONCEPT  ŁAZIENKA

ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
Kompaktowa i nowoczesna

FERRO ALGEO SQUARE BLACK/CHROME

UMYWALKA BIDET ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNIĄ

NATRYSK WANNA

SQUERTO BLACK
zestaw natryskowy przesuwny 
z deszczownią

NP22-BL
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Bateria umywalkowa  
stojąca 
metalowy korek spustowy 
click-clack G5/4

BDR2BLC

Bateria umywalkowa 
podtynkowa  
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych 
wylewka 190 mm

BDR3PABLC

Bateria natryskowa  
ścienna

BDR7BLC

Bateria umywalkowa 
nablatowa stojąca

BDR2LBLC

Bateria wannowa  
ścienna 
automatyczny przełącznik 
wanna/natrysk z blokadą

BDR1BLC

Bateria bidetowa  
stojąca 
automatyczny metalowy 
korek spustowy G5/4

BDR6BLC

Bateria wannowa 
wielootworowa  
ceramiczny przełącznik 
wanna/natrysk 
wyciągana rączka natrysku

BDR11ABLC

Bateria natryskowa  
podtynkowa 
2-funkcyjna 
zestaw elementów 
wewnętrznych i natynkowych

BDR7PABLC

Adore Black/Chrome zachwyci zwolenników połączenia nowoczesnej czerni 
z tradycyjnym chromem. Wśród modeli z tej linii można znaleźć zarówno baterie 
podtynkowe jak i wielootworowe do wanny.

Trevi Black to prawdziwa czarna perła dla miłośników komfortowej kąpieli pod 
prysznicem. Zestaw dzięki baterii termostatycznej gwarantującej utrzymanie 
temperatury wody na żądanym poziomie oraz dużej deszczowni zapewni 
niezwykły komfort i relaks pod prysznicem. Trevi dodatkowo jest wyposażony 
w rączkę natrysku z trzema rodzajami strumienia.

BLACK CONCEPT  ŁAZIENKA

ADORE BLACK/CHROME
Odważne połączenie

FERRO ADORE BLACK/CHROME

UMYWALKA ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNIĄ

BIDET

WANNA

NATRYSK

TREVI BLACK
deszczownia z natryskiem 
i baterią termostatyczną

NP75-TRV7U-BL

3
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Czarne zestawy natryskowe Ferro to aż pięć modeli.  
Wśród nich można znaleźć  takie z okrągłymi i kwadratowymi deszczowniami, 
wyposażone w półkę na kosmetyki oraz gotowy zestaw z baterią 
termostatyczną.

RONDO LUX BLACK 
zestaw natryskowy 
przesuwny 
z deszczownią

NP23-BL

3 3

3

RONDO BLACK 
zestaw natryskowy 
przesuwny 
z deszczownią

NP21-BL

SQUERTO LUX BLACK 
zestaw natryskowy 
przesuwny  
z deszczownią

NP24-BL

SQUERTO BLACK
zestaw natryskowy 
przesuwny 
z deszczownią

NP22-BL

TREVI BLACK
deszczownia 
z natryskiem i baterią 
termostatyczną

NP75-TRV7U-BL

ZESTAWY NATRYSKOWE BLACK CONCEPT  ŁAZIENKA

ZESTAWY  
NATRYSKOWE BLACK
Nowoczesny komfort

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ
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Uzupełnieniem armatury łazienkowej Ferro w kolorze czarnym są korki 
umywalkowe i węże natryskowe w tej samej barwie.  
Takie dodatki sprawią, że aranżacja łazienki będzie spójna stylistycznie 
i kompletna.

Zawór spustowy G5/4 
ceramiczny do umywalek 
z przelewem

S288PPCB

Steel Black 
wąż natryskowy  
L = 150 cm

W33

Black PVC 
wąż natryskowy  
L = 150 cm

W43

BLACK CONCEPT  ŁAZIENKA

AKCESORIA BLACK
Elegancja w zestawie 

AKCESORIA BLACK

WĘŻE NATRYSKOWE KORKI CLICK-CLACK
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KUCHNIA 
BLACK

BLACK CONCEPT  KUCHNIABLACK CONCEPT 
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FREYA 
bateria zlewozmywakowa 
stojąca z wyciąganym 
natryskiem
grafit

BFR8B

FREYA 
bateria zlewozmywakowa 
stojąca 
grafit

BFR42B

FREYA 
bateria zlewozmywakowa 
stojąca 
grafit

BFR41B

FREYA 
bateria zlewozmywakowa 
stojąca 
grafit

BFR4B

Czerń dodatków to trend obecny także w kuchniach. Każdy może wybrać 
z oferty Ferro baterię idealnie dobraną do wnętrza właśnie w takim 
wykończeniu. Od czarnych, przez kompozycje z chromem, aż po grafitowe, 
dopasowane do zlewozmywaków granitowych. 

ADORE BLACK/CHROME 
bateria zlewozmywakowa 
stojąca

BDR4BLC

ZICCO BLACK  
bateria zlewozmywakowa 
stojąca

BZI4BL

ZUMBA BLACK 
bateria zlewozmywakowa 
stojąca z elastyczną wylewką 

BZA4B

ZUMBA II BLACK 
bateria zlewozmywakowa 
stojąca z elastyczną wylewką

BZA42B

RATIO BLACK  
bateria zlewozmywakowa 
stojąca

BTI4BL

LUGIO BLACK  
bateria zlewozmywakowa 
stojąca

BLG4BL

LIBRETTO  
bateria zlewozmywakowa 
stojąca z wyciąganą 
elastyczną wylewką

BLE4BL

BLACK CONCEPT  KUCHNIABATERIE KUCHENNE

BATERIE KUCHENNE 
BLACK
Styl i funkcjonalność

BATERIE KUCHENNE

BATERIE KUCHENNE DEDYKOWANE DO ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH
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Zlewozmywak kuchenny 
jednokomorowy 58x48 cm

DRGM1/48/58BA  /grafit/
DRGM1/48/58HA  /grafit shine/

Zlewozmywak kuchenny 
jednokomorowy Ø 51 cm

DRGM1/51BA  /grafit/
DRGM1/51HA  /grafit shine/

Zlewozmywak kuchenny 
jednokomorowy 58x48 cm

DRGM48/58BA  /grafit/
DRGM48/58HA  /grafit shine/

Zlewozmywak kuchenny 
jednokomorowy 78x48 cm

DRGM48/78BA  /grafit/
DRGM48/78HA  /grafit shine/

Nowe linie zlewozmywaków granitowych w wykończeniu grafit i grafit shine 
to propozycja dla zwolenników ciemnych kolorów i prostych nowoczesnych 
form. Zlewozmywaki Ferro to także gwarancja trwałości i estetyki 
wykończenia, a to ważny argument przy wyborze wyposażenia kuchni.

BLACK CONCEPT  KUCHNIAZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

ZLEWOZMYWAKI 
GRANITOWE BLACK
Naturalny wygląd i trwałość

ZLEWOZMYWAKI DWUKOMOROWE

ZLEWOZMYWAKI JEDNOKOMOROWE

Zlewozmywak kuchenny 
dwukomorowy 78x48 cm

DRGM2/48/78BA  /grafit/
DRGM2/48/78HA  /grafit shine/

Zlewozmywak kuchenny 
dwukomorowy 79x48 cm

DRGM3/48/79BA  /grafit/
DRGM3/48/79HA  /grafit shine/
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Potrzebujesz pomocy technicznej, 
informacji o produkcie przed zakupem?
Zapraszamy do kontaktu! Nasi doradcy 
udzielą wyczerpujących  odpowiedzi na 
Twoje pytania.

INFOLINIA FERRO  
+48 801 798 001

BLACK CONCEPT

Masz pytania?
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