KONYHAI MEGOLDÁSOK 2021-2022.I.

Üdvözöljük
a FERRO
világában
A FERRO csoport Közép- és Kelet-Európa
egyik legnagyobb szaniter- és gépészeti
szerelvénygyártója, közel 30 éves
tapasztalattal az iparágban. A magas
termékminőség iránti elköteleződésének és a
“biztonságos és jól funkcionáló otthon” vásárlói
igény kielégítésére irányuló küldetéstudatának
köszönhetően a Ferro termékek több millió helyen
vannak már jelen a világban. Minden évben új
termékeket vezetünk be a piacra, amelyek egyre
inkább megfelelnek a legigényesebb vásárlók
elvárásainak is.

Minőségellenőrzés
A FERRO gondoskodik termékei kiváló
minőségéről. A vállalat különös hangsúlyt
fektet az alkalmazandó szabványok
követelményeinek való megfelelésre, a
magas műszaki paraméterek, a termékek
biztonságának és funkcionalitásának
fenntartására. A vállalat összes termékére
rendkívül pontos és szigorú minőségellenőrzési
eljárások vonatkoznak. Minden gyártási
fázisban ellenőrzik őket, melyet magasan
képzett mérnökök felügyelnek, akik felelősek
a minőségért és a termékek tanúsításáért. Az
ellenőrök kontrollálják a minőségbiztosítási
rendszer eljárásainak betartását. Ide tartoznak
a lengyel PN és az európai PN-EN sorozatú
szabványok által meghatározott eljárások és
a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos
eljárások.
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A termékinformációk könnyű olvashatóságának
és értelmezésének érdekében a főbb
termékjellemzőket és funkciókat ikonok
formájában mutatjuk be.

Garanciaidő
A termékre vonatkozó garanciális
időszak években kifejezve.
A piktogramban szereplő szám, a
termékre vonatkozó garanciális évek
számát jelzi.
Eco+
Az ezzel a szimbólummal ellátott
termékek kevesebb vizet és energiát
fogyasztanak, mint a szokásos
modellek.
FERRO AirMix
Víztakarékos termék, a kifolyó
vízsugarat levegővel dúsítja, ezáltal
50%-os vízmegtakarítást tesz
lehetővé, miközben a vízsugár ereje
nem csökken.
FerroClick
A kétállású kerámiakartus
átfolyáskorlátozójával akár 50%-os
vízmegtakarítás is elérhető.
Kihúzható zuhanyfej
A kihúzható kifolyócsővel ellátott
konyhai csaptelepekkel könnyűvé
válik a mélyebb edények vízzel való
feltöltése és tisztítása.
Elforgatható kifolyócső
A kifolyócső 360 fokkal elforgatható.

Dupla kifolyócső
A csaptelep két, egymástól
függetlenül szabályozható
kifolyócsővel rendelkezik.
Flexibilis kifolyócső
A kifolyócső szabadon hajlítható,
ezáltal pontosan szabályozható a
vízsugár iránya a használat során.
Dönthető kifolyócső
A dönthető funkció lehetővé teszi az
ablak nyitását akkor is, ha a mosogató
az ablak elé van beépítve.
Hidegvíz indítás
A csaptelep nyitásakor a kezelőkar
első állásban csak hideg vizet enged
át, ezáltal energiát takarít meg ill.
kényelmesebbé teszi a használatot,
amikor csak hideg vízzel szeretné
feltölteni az edényt.
Megfordítható mosogató
A mosogató igény szerint telepíthető
úgy, hogy a lefolyó akár a bal, akár a
jobb oldalon helyezkedjen el.
A készlet dugót is tartalmaz.

Több, mint
amire számít
Figyelembe véve a konyhai felszerelések
stílusbeli lehetőségeinek sokféleségét, érdemes
időt szánni arra, hogy megtaláljuk a számunkra
tökéletes konyhai termékeket.
A Ferro Konyhai katalógusa egyszerű és könnyű
iránymutató, amely lehetővé teszi számunkra,
hogy igényeink és ízlésünk alapján kiválasszuk a
tökéletes csaptelepeket és mosogatókat. Fedezze
fel a Ferro Konyhák világát, és hagyja magát
elkápráztatni.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

KATALÓGUS 2021-2022. I.
A Konyhai szerelvények katalógusának készítése
során elsődleges célunk volt, hogy egyértelműen
és világosan kiemeljük és bemutassuk a
termékek fontos elemeit és egyedi jellemzőit, így
könnyítsük meg ügyfeleink választását a konyhai
berendezések kiválasztásakor.
Számunkra termékeink felhasználói a

legfontosabbak, ezért az otthoni szerelvények
tervezésekor mindent megteszünk, hogy
fejlesztéseink ne csak funkcionálisak és
ergonómikusak legyenek, de egyben
esztétikusak és dekoratívak is.
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FUNKCIÓK

Minden terméknek
egyénisége van
A konyha az otthon szíve, ezért nagy kihívást jelent az olyan
magas minőségű konyhai berendezések kiválasztása, melyek
igazodnak az egyéni igényekhez és megfelelnek a funkcionális
követelményeknek egyaránt. Ezért érdemes vásárlás
előtt jobban megismerni a különféle konyhai csaptelep
modellek funkcióit és lehetőségeit. A Ferro különböző stílusú
csaptelepek teljes választékát kínálja, kiegészítő funkciókkal
ellátva, ezáltal új lehetőségeket kínál a mindennapi konyhai
tevékenységek egyszerűsítésére.
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Funkciók
áttekintője
A legigényesebb ügyfelek is megelégedéssel használják a Ferro konyhai
csaptelepeket kiváló minőségüknek, széles stíluskínálatuknak és
sokféle funkciójuknak köszönhetően. Időtlen, stílusos formaterv, széles
színválaszték és mindenekelőtt praktikus és modern megoldások teszik
konyháját nemcsak esztétikussá, de funkcionálissá is a Ferro termékeivel.

VÁLASSZA A KONYHÁJÁHOZ
ILLŐ LEGJOBB MEGOLDÁST.

Kihúzható
kifolyócső
A kihúzható kifolyócsővel ellátott konyhai csaptelepekkel
könnyűvé válik a mélyebb edények vízzel való feltöltése
és tisztítása. Amellett, hogy megkönnyíti a mély edények
vízzel való feltöltését anélkül, hogy azt a mosogatóba
kellene állítani, egyszerűvé válik a zöldségek és gyümölcsök
tisztítása is.

Elforgatható
kifolyócső
Praktikus megoldás a mosogató használata során, különösen
kétmedencés mosogatók esetében. Az elforgathatóságnak
köszönhetően könnyebbé válik az edények vízzel való feltöltése.
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FUNKCIÓK

Flexibilis
kifolyócső
Különösen hasznos funkció azoknak, akik értékelik a szabadon
használható, kényelmes csaptelepeket. A kifolyócső tetszőlegesen
hajlítható, magassága és hatótávolsága igény szerint változtatható,
mely lehetővé teszi az edények gyors feltöltését és a mosogató
könnyű tisztítását.

Dönthető
kifolyócső
A dönthető funkció lehetővé teszi az ablak nyitását akkor is, ha a
mosogató az ablak elé lett beépítve.

Dupla
kifolyócső
A csaptelep két, egymástól függetlenül szabályozható
kifolyócsővel rendelkezik, figyelemreméltó megoldást kínálva
és új dimenzót nyitva a konyhai munkáknak. Az éppen aktuális
munkákhoz kiválaszthatja az ideális kifolyót. A fix kifolyócsövet
használhatja edények feltöltésére, míg a magas, kihúzható,
zuhanfejjel ellátott kifolyóval könnyű a zöldségek, gyümölcsök
mosása.
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Zuhany
/Normál
A zuhanyváltót mindenki értékelni fogja, aki hatékonyan szeret
dolgozni a konyhában. A könnyen kezelhető zuhanyváltóval egy
mozdulattal, gyorsan válthatjuk a funkciókat.

Eco
Perlátor
A konyhai csaptelepek kiválasztásakor érdemes megfontolni
az Eco szimbólummal jelölt termékek megvásárlását, melyek
levegőztetővel vannak ellátva, így csökkentve a víz áramlását.
Ezáltal pénzt és vizet takaríthat meg ha gyakran használja a
mosogatót folyóvízzel történő mosogartáshoz vagy zöldségek,
gyümölcsök mosásához.

Hidegvíz
indítás
A csaptelep nyitásakor a kezelőkar első állásban csak hideg
vizet enged át, ezáltal energiát és költséget takarít meg, ill.
gyorsabbá teszi a használatot akkor, amikor csak hideg vízre van
szükségünk.
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FELÜLETEK ÉS FUNKCIÓK

Funkciók
áttekintése

A Ferro konyhai csaptelepei praktikus megoldásokkal biztosítják
a könnyű használatot. Tágas térhasználattal garantálják a
kényelmes mosogatást és lehetőséget adnak az edények
mosogatón kívüli tisztítására és vízzel való feltöltésére is. Amikor
a Ferro konyhai csaptelepeket választja, akkor a rendkívüli
kényelmet választja a mindennapi konyhai munkákhoz.
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Színkombináció

A csaptelep elegáns megjelenése hangsúlyozza vonzó
külsejét és lenyűgöző felületeit. A termék színvilága élénkítheti,
feldobhatja a konyhai berendezést vagy tökéletesen
beleolvadhat a belső kialakításba.
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Króm
A fényes króm felület minden
elrendezéshez egyedi
eleganciát ad.

Rozsdamentes acél
Az acél szürke árnyalata
hangsúlyozza a belső tér
indusztriális és loft hatását.

Fekete-króm
Ez a divatos színkombináció
a legjobb javaslat a szigettel
rendelkező, nagy, elegáns
konyhákhoz.

Fehér-króm
A fehér és fényes króm
színek kombinációja
tökéletesen felpezsdíti a
konyha hangulatát.

Gránit - antracit
Az antracit színű, gránit
felületű csaptelep a
legjobban egy grafit
színű, gránit mosogatóhoz
illik, komoly és elegáns
megjelenést kölcsönözve a
konyhának.

Gránit - homok
A homokszínű gránit felület
barátságossá teszi a konyhai
berendezést. Ez a csaptelep
tökéletes párost alkot egy
ugyanilyen árnyalatú gránit
mosogatóval.

A legújabb formatervezésű felületek kiváló védelmet nyújtanak
a csaptelepek számára a káros külső tényezők ellen is.
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F-MASTER
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BFE41

Konyhai csaptelep
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F-MASTER

F-MASTER

Jobb és okosabb

Szakember vagyok. Mindenekelőtt elvárom,
hogy a választott felszerelés működőképes
és megbízható legyen a konyhában töltött idő
alatt. Ezért a Ferro F-Master-t választottam. Ez

BFE41
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Többfunkciós mosogató csaptelep

a csaptelep mindamellett, hogy hihetetlenül
érdekes formával rendelkezik, elsősorban
multifunkcionális és kényelmesen használható.
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Jól átgondolt megoldások
A forgatható és rugalmas kifolyócső megkönnyíti a mosogató használatát,
a kihúzható kifolyó lehetővé teszi számunkra, hogy kényelmesen
tisztítsunk nagyméretű edényeket, míg a vízsugár módosításának
lehetősége használattól függően gyors váltást biztosít.

CSAPTELEP

Többfunkciós mosogató
csaptelep
króm
BFE41

13

ADORE WHITE/CHROME

BDR4 Konyhai csaptelep
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ADORE WHITE/CHROME

ADORE WHITE/CHROME

Pompás és gyönyörű

Klasszikus forma modern kivitelben - stílusos
játék jellemzi ennek a belső térnek a hangulatát.
Az Adore White/Chrome-ot választottam a
konyhámhoz, mert fehér kivitele szokatlan és

BDR4 Konyhai csaptelep
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könnyeddé teszi a belső teret. A króm elemek
kontrasztja élesíti a lapos felületet, tükörszerű
fényt adva.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Ízléses kombináció
A kifolyócső alsó fehér része légiessé teszi a csaptelepet, és látszólagos
keretet ad a króm elemhez, mely olyan, mint egy tökéletes tükör. Ez a
kombináció igazán univerzális, így mind a fehér domináns terekben, mind
a színes konyhákban jól mutat.

BDR4 Konyhai csaptelep

CSAPTELEP

Amikor a Ferro mosogató csaptelep mellett
döntünk, akkor figyelembe vesszük annak
gyakorlati értékeit, mint a könnyű tisztíthatóság
vagy az esztétikai tulajdonságok - egy
minimalista, magas és funkcionális csaptelep.
Konyhai csaptelep
fehér/króm
BDR4
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ADORE BLACK/CHROME
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BDR4BLC

Konyhai csaptelep
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ADORE BLACK/CHROME

ADORE BLACK/CHROME

Tökéletes kombináció

A régi bérház konyhája lehetőséget adott arra,
hogy bármilyen stílusban berendezhessük a
teret. Korlátok nélkül olyan helyet alakíthattunk
ki, ami a nappali kiteljesedése, nem pedig
csupán a főzés funkcionális és ergonómikus

BDR4BLC
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Konyhai csaptelep

területe. Sokkal inkább egy semleges rész,
melynek ékköve a jellegzetes mosogató, Adore
Black/Chrome csapteleppel. Ez az erősen
kontrasztos elem figyelemkeltő és kiegészíti a
fekete elemeket.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Kényelmes és praktikus
Fekete elegancia és sikk. A fekete kiegészítők is lehetnek praktikusak és
időtlenek. A króm elemek megtörik a fekete komolyságát az Adore Black/
Chrome csaptelepeknél.

CSAPTELEP

A család központi helye olyan, ahol mindig
történik valami új. A mítoszokkal ellentétben a
fekete kiegészítőket könnyű tisztán tartani, és
mindig elegánsak.

Konyhai csaptelep
fekete/króm
BDR4BLC
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ESPACIO

22
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BES4 Konyhai csaptelep
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ESPACIO

ESPACIO

Az otthon szívében
A konyha az otthon lelke, ezért fontos volt
számunkra, hogy családbarát környezetet
teremtsünk. A konyhaszigetünk egyszerre
helyszíne a reggeliknek, ebédeknek és a
családi találkozásoknak. Ehhez az egyszerű és

BES4 Konyhai csaptelep
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funkcionális Espacio csaptelepet választottam,
aminek magas kifolyócsöve sikkes és a kissé
ferdén elhelyezett perlátora további kényelmet
nyújt a használat során.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

A részletek számítanak
A könnyen kezelhető csaptelep oldalsó, függőleges pozícióban
elhelyezett kezelőkarja egy további előny, ami a mindennapi konyhai
munkát segíti. Az Espacio egy olyan modell, melynél a funkcionalitást a
legapróbb részletekig finomítottuk.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
króm
BES4
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LIBRETTO

26
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BLE4B Konyhai csaptelep
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LIBRETTO

LIBRETTO

Skandináv stílus

Az én területem, az én szabályaim. Letisztult
forma, kerülve minden felesleges kiegészítőt
és maximalizálva a hatékonyságot. A csaptelep
választásakor nem voltak kétségeim. A Libretto

BLE4B Konyhai csaptelep
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csaptelep rendelkezik minden olyan jellemzővel,
ami fontos számomra - kiemelhető, flexibilis
kifolyócső, zuhanyváltó és vonzó külső.
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Jól átgondolt megoldás
Az elforgatható és rugalmas kifolyócső megkönnyíti a mosogató
használatát, a kihúzható kifolyócső lehetővé teszi, hogy kényelmesen
tisztítsuk a nagyméretű edényeket, és a zuhanyváltó lehetőséget
ad a vízsugár típusának megválasztására az aktuális tevékenység
függvényében.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep flexibilis,
kihúzható zuhanyfejjel
króm
BLE4B
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MAESTRO

MAESTRO

Szabad stílus

A konyhai csaptelepek gyönyörű formája még
egy nagyon egyszerű aszketikus belső térnek
is adhat karaktert, így válhat ez is egyedivé és
teljessé. A Maestro konyhai csaptelep a stílus

BMS4
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Konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel

műértőinek készült. Kihúzható kifolyócsöve egy
asszimmetrikus ívű karhoz rögzül, ami a konyha
igazi díszévé emeli.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Funkcionalitás és kompromisszum
mentes stílus
A magas, forgatható kifolyónak köszönhetően bármilyen edény könnyen
feltölthető, például egy nagy fazék vagy öntözőkanna. A tartókarból való
kiemelés után, a kifolyócső bármilyen irányba mozgatható, így könnyedén
kiöblítheti a mosogatót, vagy megtölthet egy nehéz edényt, emelés nélkül a
konyhapulton.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
kihúzható zuhanyfejjel
króm
BMS4
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SONATA

32
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BNA4 Konyhai csaptelep
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SONATA

SONATA

Jó hangulatban

Időtlen megoldások, vonzó külső, kényelmes
tér - ezek jellemzik az otthonomat. A lakást
kifejezetten nekem terveték, személyiségemhez
és stílusomhoz igazítva. Minden kiegészítő és
felszerelés rendkívül fontos számomra, ezért

BNA4 Konyhai csaptelep
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döntöttem a Sonata mellett, amely ragyogóan
mutat a kőpulton. A tervezőm szerint az
eredmény klasszikus stílus egy csipetnyi
luxussal.
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Az ízlés szimfóniája
A befejező anyagok és a színösszeállítás megválasztása meghatározza
a belső tér jellegét. Érdemes meggyőződni arról, hogy ezek egymást
kiégészítve teljes egészet alkotnak, nem versenyezve egymással.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
króm
BNA4
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RAPSODY

RAPSODY

Mindig jó formában

Az egyszerű térrendezés és a ragyogó színek volt
az egyetlen kritérium, amely számított a lakásom
kiválasztásakor. Talán ez nem sok, mégis amikor
megvalósult, boldog voltam, hogy itt lehetek.
Magam foglalkoztam a konyha berendezésével, és

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
króm
BRY4
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a fehér és ezüst kombinációja mellett döntöttem.
A rozsdamentes acél mosogatóhoz az egyszerű,
de érdekes formájú Rapsody csaptelepet
választottam lapos, felső részén elfordítható
kifolyóval. Ez a belső tér tükrözi az egyéniségemet.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

BRY4
Konyhai csaptelep
DR50/80D.H Kétmedencés mosogató
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TOLEDO
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KONYHAI MEGOLDÁSOK

BTD4FUW Konyhai csaptelep
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TOLEDO

TOLEDO

Meglepő és lehetőségekkel teli
A berendezési tárgyak kiválasztásának kulcsa
azon kívül, hogy illeszkedik a konyha stílusához, az
egyéni igények szerinti funkciók megléte. Ha az az
álma, hogy a mosogató az ablak előtt legyen, ezt is
megteheti. Ebben az esetben érdemes dönthető
csaptelepet választani, hogy az ablak szabadon
hozzáférhető és kényelmesen használható legyen.

BTD4FUW

Konyhai csaptelep

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
króm

Konyhai csaptelep
króm

BTD4FUW

BTD4PO
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A Toledo ablak elé szerelhető, dönthető ideális
megoldás az ablak előtti mosogatókhoz. Ha
a konyháját szeretné felszerelni kihúzható
zuhanyfejjel rendelkező kifolyóval ellátott
csapteleppel, ugyanakkor szereti a klasszikus,
stílusos formát, a Toledo csaptelep tökéletes
választás lesz.

BTD4PO
Konyhai csaptelep
DRGM2/48/78GA Kétmedencés mosogató

KONYHAIKitchen
MEGOLDÁSOK
fixtures
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ALGEO SQUARE

42

KONYHAI MEGOLDÁSOK

BAQ4 Konyhai csaptelep

43

ALGEO SQUARE

ALGEO SQUARE

Inspiráció minden nap

Számunkra a konyha egy olyan hely, ahol jól
érezzük magunkat együtt - könnyed, egyszerű
belső tér, ahol a kiegészítők változatosabbá
teszik az elrendezést. A világos csepptálcás
mosogatónkhoz jól illik az egyszerű formájú
csaptelep, amelynek modern, visszafogott

BAQ4 Konyhai csaptelep
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kezelőkarja mindent összevetve eredeti és
modern megjelenést kölcsönöz. A konyhánk
befejező elemeiben megjelenő nyári színek
pozitív hatással vannak mind ránk, mind a
vendégekre.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Vakáció egész évben
a konyhában
A kulináris élmények, különféle gasztronómiai
kalandok töltik ki hétvégéinket, amikor elkészítjük
azokat az ételeket, melyek emlékeztetnek
bennünket az egykor meglátogatott helyekre.
Konyhai kalandjaink teremtik meg közös
emlékeinket.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
króm
BAQ4
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FIESTA

46

KONYHAI MEGOLDÁSOK

BFI4

Mosogató csaptelep
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FIESTA

FIESTA

Barátokkal a konyhában
Aktív életet élünk, feladataink felemésztenek
bennünket, ezért az együtt töltött pillanatok
felbecsülhetetlenek számunkra. Egy
rozsdamentes acél mosogató és az egyszerű
klasszikus és nyers Fiesta csaptelep
hangsúlyozza a konyhám loft jellegét. Itt az

BFI4
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Mosogató csaptelep

ember jól főz és jól érzi magát. A központi
konyhasziget funkcionalitást kölcsönöz a térnek,
az acél és a tégla pedig karakteressé teszi.
Számomra a tartós és időtlen megoldások az
elsődlegesek.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Főzés közösen
A főzés mindig is a legnagyobb szenvedélyem volt. Jó érzékem van hozzá,
és az új ízek mindig hatással voltak a szívemhez közelálló emberekre. Végül
ennek hatására látrehoztunk egy csoportot, a szokatlan ételeket készítők
csapatát. Ez a közös hobbink, ezért olyan fontos hely számomra a konyha.

CSAPTELEP

Mosogató csaptelep
króm
BFI4
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ZICCO

50

KONYHAI MEGOLDÁSOK

BZI4

Mosogató csaptelep
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ZICCO

ZICCO

Egyszerűen modern
A belső térnek karakteresnek kell lennie, és ezt
a kiegészítők határozzák meg. A fémes elemek
által megtört geometria és a formák rendje a mi
választásunk. Az egyszerű mosogatóhoz a kubista

BZI4
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Mosogató csaptelep

Zicco csapot választottuk. Az párhuzamosra
vágott kifolyócső és a szögletes test divatos és
modern. Az egész rendezett, letisztult tér hatását
eredményezi.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Divatos és minimalista
Ha azt szeretné, hogy a konyhája lenyűgöző legyen, ne feledje, hogy
minden részletnek illeszkednie kell a választott stílushoz. A csaptelepek
sokféle alakja és formája közül érdemes olyat választani, amely tovább
erősíti a belső tér jellegét.

CSAPTELEP

Mosogató csaptelep
króm
BZI4
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ZICCO BLACK
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KONYHAI MEGOLDÁSOK

BZI4BL Mosogató csaptelep
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ZICCO BLACK

ZICCO BLACK

Családi csaptelep

A tágas hely sok lehetőséget rejt magában.
Például egy optimális konyha kialakításának
lehetőségét is, az Ön igényeinek megfelelően.
A főzésnél jobban értékeljük az együtt töltött
időt, ezért ennek megfelelően rendeztük be

BZI4BL Mosogató csaptelep
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a konyhánkat. Nagyra értékelem az egyszerű
kiegészítőket, így amikor megláttam a fekete
Ziccót, azonnal beleszerettem. A forma, kivitel és
az eredeti stílus - minden mellette szólt.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

A döntő részlet
Azt mondják, hogy a szépség a részletekben rejlik. Ez a részlet egy
egyszerű, divatos kezelőkar, amelynek formáját a csaptelep többi
részéhez tökéletesre tervezték.

CSAPTELEP

Mosogató csaptelep
króm
BZI4BL
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LUGIO

58

KONYHAI MEGOLDÁSOK

BLG4 Konyhai csaptelep
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LUGIO

LUGIO

A klasszikus mindig nyerő
Az otthoni kiegészítők kiválasztása gyakran nagy
kihívást jelent. A formák és befejezési lehetőségek
sokfélesége nem könnyíti meg a döntést.
Olyankor érdemes a klasszikus formákat és
időtlen modelleket választani, amikor nem
vagyunk biztosak abban, hogy csaptelepeink

BLG4 Konyhai csaptelep
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melyik stílushoz fognak jól mutatni. Ha ez a
helyzet, akkor a Lugio csaptelep a megfelelő
választás. Klasszikus, funkcionális kezelőkarja
illeszkedik a modern és klasszikus stílushoz
egyaránt. A kifolyócső íve varázslatossá tesz
minden konyhát.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Nem akarjuk, hogy otthonunk
megváltozzon
A mindennapi rohanás és a sok kötelesség közepette találtunk egy
helyet, ahol nem kell az órát néznünk. Otthonunk a stabilitás pillére,
menedékhely, amely energiát ad az életünkhöz. Szeretünk itt időzni, ez a
mi helyünk, és nem akarjuk, hogy ez megváltozzon.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
króm
BLG4
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LUGIO BLACK

LUGIO BLACK

Divatos és időtlen

A stílus határozza meg a belső tér hangulatát,
ez számít igazán. Ez az, ami miatt kivételesen jól
érezzük magunkat bizonyos konyhákban. Nem
számít, hogy a hely nagy-e vagy sem. Ebben
az esetben a konyhasarok kompakt mérete
ellenére a ház remek kirakatává vált, amelyet a

BLG4BL
Konyhai csaptelep
DRGM1/51BA Egymedencés mosogató

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
fekete
BLG4BL
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többi helytől üvegfal választ el. A fekete gránit
mosogató tökéletes alap egy fekete konyhai
csaptelephez. A Lugio Black a Ferro konyhai
csaptelepek egyik új ajánlata. A fekete színű
kifolyócső klasszikus formája kivételesen
stílusos.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

BLG4BL
Konyhai csaptelep
DRGM1/51BA Egymedencés mosogató
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ALGEO
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BAG4 Konyhai csaptelep
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ALGEO

ALGEO

Ízek otthona

Meszelt felületek, világos bútorok és sok fény.
Mindig ilyen otthonról álmodtam. Most pedig
boldogsággal tölt el ha a konyhámra nézek. Ez
az én helyem! Édesanyám beszélt rá a Ferro
csaptelepekre és mosogatóra, mivel ő már évek

BAG4 Konyhai csaptelep
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óta nagy elégedettséggel használja ezeket,
ezért hű a Ferro márkához. Most megosztom a
véleményét. Mindketten Algeo csaptelepeket
használunk, mert modern és praktikus.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Közös szenvedélyek
Édesanyám tanított meg arra, hogyan kell örülni a főzésnek. Most én
oszthatom meg ezt a szenvedélyt a saját lányommal. A konyhában töltött
idő a mi időnk, beszélgetünk, apró titkokat osztunk meg és közben ízletes és
egészséges ételeket készítünk.

BAG5 Fali mosogató csaptelep

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
króm

Konyhai csaptelep
króm

Konyhai csaptelep
króm

Fali mosogató csaptelep
króm

BAG4

BAG4A

BAG8

BAG5
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FREYA

Tökéletesen illeszkedik
a mosogatóhoz
Szeretem a tér harmóniáját, ami akkor születik meg, amikor minden
részlet összhangban van egymással. Inkább a mérsékelt színeket és
textúrákat részesítem előnyben, ami számomra még rendezettebbé
alakítja a teret. Amikor felfedeztem, hogy a gránit mosogatóm
felszerelhető ugyanilyen csapteleppel, azonnal tudtam, hogy ez az,
amit szeretnék. Ezért a Freya gránit csaptelepet választom, amely
gyönyörűen összeolvad a sötét mosogatómmal. További pozitív
meglepetés volt, hogy ujjlenyomatok és víznyomok nélkül könnyen
tisztán tartható.

68

Gránit - antracit
Az antracit színű, gránit
felületű csaptelep a
legjobban egy grafit
színű, gránit mosogatóhoz
illik, komoly és elegáns
megjelenést kölcsönözve a
konyhának.

Gránit - homok
A homokszínű gránit felület
barátságossá teszi a konyhai
berendezést. Ez a csaptelep
tökéletes párost alkot egy
ugyanilyen árnyalatú gránit
mosogatóval.

BFR41B

Konyhai csaptelep

KONYHAI MEGOLDÁSOK
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FREYA

FREYA

Színtől és igénytől függően
Két szín, sokféle megoldás. Ez az ajánlat azoknak
szól, akik alternatív felületeket keresnek.
Egységes színeket, klasszikus krómot vagy akár
egy tökéletes színpárost szeretne mosogatóval?
A Freya csaptelep családot kimondottan ezen
igények kielégítésére alkottuk meg. Annak

BFR8S Konyhai csaptelep
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érdekében, hogy egyénisége is megjelenhessen
választásában, különböző formájú csaptelepek
közül választhatja ki a leginkább tetszőt. A
többfunkciós csaptelepek kedvelőinek pedig egy
alternatív modellt kínálunk kihúzható zuhanyfejjel
és kétfunkciós zuhanyváltóval.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

A tökéletesen
illeszkedő csaptelep
A bézs és fekete színek tökéletesen követik a divatos felületeket.
Jó választás, mely évekre szóló megoldást kínál és passzol bármely
kiegészítőhöz és színhez.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
antracit

Konyhai csaptelep
homokszín

Konyhai csaptelep
antracit

Konyhai csaptelep
homokszín

BFR4B

BFR4S

BFR8B

BFR8S

Konyhai csaptelep
antracit

Konyhai csaptelep
homokszín

Konyhai csaptelep
antracit

Konyhai csaptelep
homokszín

BFR41B

BFR41S

BFR42B

BFR42S

CSAPTELEP
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TIGA VERDELINE
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BTG4VL
Konyahi csaptelep
DRGM1/51SA Egymedencés mosogató
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TIGA VERDELINE

TIGA VERDELINE

A tudatos választás

Azt akartam, hogy a konyhám olyan legyen,
mint egy amerikai televíziós sorozatban. És
megcsináltuk!
Elegáns szürke bútorok, beépített felszerelések,
egyszerű mosogató és egy klasszikus Tiga

BTG4VL
Konyahi csaptelep
DRGM1/51SA Egymedencés mosogató

74

csaptelep, melyet arany kiegészítőkkel
díszítettem. A stílusos lámpák és az aranyszínű
konyhai kiegészítők az egész térnek adnak
egy leheletnyi luxust, ami így egy filmforgatás
dekorációját eleveníti meg.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Egyedi, mint Ön
A megfelelő konyhai szerelvények kiválasztása sok időbe telt. A kiváló
megjelenésen túl az összes termék minőségét meg kellett, hogy erősítse
az eladók és fogyasztók véleménye. Ezért választottam a mosogatómhoz a
Tiga Verdeline csaptelepet. Ez nyerte el az első helyezést az összes modell
közül, ami felkeltette érdeklődésemet.

CSAPTELEP

Konyahi csaptelep
króm
BTG4VL
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RETRO NEW
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XD4

Mosogató csaptelep
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RETRO NEW

RETRO NEW

Időtlen stílus

Szeretjük a kipróbált, jól ismert, ugyanakkor
funkcionális dolgokat. Néha a klasszikus formákat
és stílusokat részesítjük előnyben szemben a
modern megoldásokkal. Miközben a férjemmel
a konyhát díszítettük, eldöntöttünk, hogy a

XD4
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Mosogató csaptelep

Retro New csaptelepet választjuk, hagyományos
stílusban, amely ráadásul meghatározza az egész
berendezés hangulatát és karakterét. A belső
teret néhány kiegészítővel díszítve barátságos és
hangulatos életteret hoztunk létre.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Kényelmes használat
Leginkább hideg vizet használok a konyhában, akár virágok öntözéséhez,
akár a vízforraló feltöltéséhez, ezért értékelem a Retro New csaptelep
kényelmes használatát. Egyszerűen csak finoman elforgatom a gombot és
kész.

CSAPTELEP

Mosogató csaptelep
króm

Fali mosdócsaptelep
króm

Fali mosogató csaptelep
króm

XD4

XD3

XD5
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ZUMBA SLIM 2F

80

KONYHAI MEGOLDÁSOK

BZA43B

Konyhai csaptelep
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ZUMBA SLIM 2F

ZUMBA SLIM 2F
Rugalmas pontosság

Egy konyhai cseptelep, mely tökéletesen egyesíti
a funkcionalitást a divatos trendekkel.
Zumba Slim 2F - mindenki erről beszél. A
legújabb rugalmas kifolyócsővel ellátott konyhai

BZA43B

82

Konyhai csaptelep

csaptelep modell, mely csatlakozott a Ferro
kínálatához. Nagyszerű ajánlat azok számára, akik
értékelik a kifinomult stílust és a színek tökéletes
harmóniáját.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Funkcionalitás
és ergonómia
A kifolyócső magassága és annak rugalmassága a legfontosabb jellemzője
az új Zumba Slim 2F konyhai csaptelepnek. Lehetővé teszi a csaptelep
akadálytalan használatát és egyedi beállítását. Mindenki saját igényei szerint
állíthatja be a csaptelepet.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
fekete

Konyhai csaptelep
sárga

Konyhai csaptelep
zöld

Konyhai csaptelep
menta

Konyhai csaptelep
bézs

BZA43B

BZA43C

BZA43G

BZA43M

BZA43P

Konyhai csaptelep
piros

Konyhai csaptelep
szürke

Konyhai csaptelep
fehér

Konyhai csaptelep
kék

BZA43R

BZA43S

BZA43W

BZA43L

CSAPTELEP
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ZUMBA

84
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DR60/80L.H

Konyhai csaptelep
Egymedencés mosogató
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ZUMBA

ZUMBA

Minden lehetséges
Nemzedékünk többet követel önmagától, mint
másoktól. Kifogások keresése nélkül cselekedni,
teljes életet teremteni és élni - ezt akarjuk. A
Zumba konyhai csaptelepünk pont ilyen korlátlan.
Ez egy olyan termék, amelyben az egyedi stílus,

BZA4L
DR60/80L.H

86

Konyhai csaptelep
Egymedencés mosogató

az innováció és a funkcionalitás határozta meg
a csaptelep kialakítását. Rugalmas kifolyócsöve
lehetővé teszi a korlátlan hajlítást különböző
szögekben és bármilyen irányba.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

A közös főzés igazán
szórakoztató
A jól megválasztott eszközök nagyobb kényelmet és kevesebb munkát
jelentenek. Amikor megmossa a gyümölcsöt, nem kell aggódnia a
kifröccsenő víz és a konyhai rendetlenség miatt. A Zumbával könnyű! Csak
engedje lejjebb a kifolyócsövet, és az összes víz a mosogatóban marad.

CSAPTELEP

Mosogató csaptelep
fekete

Mosogató csaptelep
sárga

Mosogató csaptelep
zöld

Mosogató csaptelep
menta

Mosogató csaptelep
bézs

BZA4B

BZA4C

BZA4G

BZA4M

BZA4P

Mosogató csaptelep
piros

Mosogató csaptelep
szürke

Mosogató csaptelep
fehér

Mosogató csaptelep
kék
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BZA4L

CSAPTELEP
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ZUMBA II
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Konyhai csaptelep
DRGM1/48/58BA Egymedencés mosogató
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ZUMBA II

ZUMBA II

Még jobb

A csaptelepek funkcióinak bővülésével és
fejlődésével együtt elvárásaink is egyre
nagyobbak. Az új Zumba modell a konyhai
csaptelepgyártók előtt álló új kihívások
eredménye. A rugalmas kifolyócső mellett

BZA42S
Konyhai csaptelep
DRGM1/48/58GA Egymedencés mosogató
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kétfunkciós vízsugárváltóval is rendelkezik. A
csaptelep funkcionalitása és különleges formája
mindenkit arra késztet, hogy a konyhájához ezt
válassza.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Egyszerű használat
Az új Zumba tervezői jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy
a vízsugárváltó bekerüljön a kifolyócső divatos fejébe úgy, hogy az egyszerű
forma mellett a kényelmes használat is megmaradjon. Végeredményként
csupán a csúcs enyhe elforgatása szükséges, és máris használhatja a permet
funkciót, amely rendkívül hasznos bármilyen élelmiszer-termék mosásakor.

CSAPTELEP

Konyhai csaptelep
fekete

Konyhai csaptelep
sárga

Konyhai csaptelep
zöld

Konyhai csaptelep
menta

Konyhai csaptelep
homokszín
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Konyhai csaptelep
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UNIVERZÁLIS KIFOLYÓK

Univerzális rugalmas
kifolyócső
A rugalmas kifolyócsövek elsődleges, de nem
egyetlen előnye kétségtelenül a funkcionalitás. A
szín kiválasztásának lehetősége és a cserélhető
kifolyócsövek ugyanolyan fontos jellemzők. Más
rugalmas kifolyókkal szemben a Ferro rugalmas
kifolyócsöveit formamemória jellemzi, vagyis a
kifolyócső a felhasználó által rögzített beállításban
marad, nem mozdul el.

Az univerzális rugalmas kifolyók az alábbi termékekkel
kompatibilisek: Zumba, Lugio Black és Ratio Black

Van már egy fix kifolyóval ellátott csaptelepe a fenti Ferro
termékek valamelyikéből? Vásároljon egy választott
színű kifolyót, cserélje ki, és élvezze a rugalmas kifolyó
funkcionalitását.
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KONYHAIKitchen
MEGOLDÁSOK
fixtures

BZA4B
Konyhai csaptelep
DRGM2/48/78HA Kétmedencés mosogató

UNIVERZÁLIS KIFOLYÓK

Cserélhető kifolyócső
mosogató csaptelephez
fekete

Cserélhető kifolyócső
mosogató csaptelephez
zöld

Cserélhető kifolyócső
mosogató csaptelephez
sárga

Cserélhető kifolyócső
mosogató csaptelephez
fehér

Cserélhető kifolyócső
mosogató csaptelephez
szürke

W100B-B

W100G-B

W100C-B

W100W-B

W100S-B
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94

KONYHAI MEGOLDÁSOK

DRGM1/48/58BA Egymedencés mosogató
BZA42B
Konyhai csaptelep
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MOSOGATÓK

Gránit
mosogatók
Hat típus, huszonnégy modell és négy szín
szerepel a Ferro mosogatók jelenlegi kínálatában.
Így akár a tágas vagy kisméretű konyhákhoz

DRGM48/78BA Egymedencés mosogató
BZA4B
Konyhai csaptelep flexibilis 		
kifolyócsővel
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és konyhasarkokba is van lehetőség megfelelő
mosogatót választani.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Megfordítható
mosogató
Egy termék két beépítési lehetőséggel. A
mosogató igény szerint telepíthető úgy,
hogy a lefolyó akár a bal, akár a jobb oldalon
helyezkedjen el.

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓK

Kétmedencés mosogató
78x48 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Kétmedencés mosogató
78x48 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Kétmedencés mosogató
78x48 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Kétmedencés mosogató
78x48 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

DRGM2/48/78SA

DRGM2/48/78BA

DRGM2/48/78HA

DRGM2/48/78GA

Kétmedencés mosogató
79x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Kétmedencés mosoató
79x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Kétmedencés mosogató
79x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Kétmedencés mosogató
79x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

DRGM3/48/79SA

DRGM3/48/79BA

DRGM3/48/79HA

DRGM3/48/79GA
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MOSOGATÓK

DRGM48/78BA Egymedencés mosogató
BFR4B
Konyhai csaptelep

DRGM48/78SA Egymedencés mosogató
BFR4S
Konyhai csaptelep

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓK

Egymedencés mosogató
78x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
78x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
78x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
78x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

DRGM48/78SA

DRGM48/78BA

DRGM48/78HA

DRGM48/78GA

Egymedencés mosogató
58x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
58x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
58x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
58x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

DRGM48/58SA

DRGM48/58BA

DRGM48/58HA

DRGM48/58GA
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KONYHAI MEGOLDÁSOK

A tökéletes páros
Az azonos színű csapteleppel ellátott gránit mosogató komplett szettet
alkot, egységes megjelenést kölcsönözve a mosogatónak.

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓK

Egymedencés mosogató
58x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
58x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
58x48 cm
csepptálca
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
58x48 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

DRGM1/48/58SA

DRGM1/48/58BA

DRGM1/48/58HA

DRGM1/48/58GA

Egymedencés mosogató
átmérője: Ø51 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
átmérője: Ø51 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
átmérője: Ø51 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

Egymedencés mosogató
átmérője: Ø51 cm
szifon
munkapultba építhető
túlfolyóval

DRGM1/51SA

DRGM1/51BA

DRGM1/51HA

DRGM1/51GA
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MOSOGATÓK

Mosogatók
Rozsdamentes acél

Hagyományos megoldások, klasszikus stílus
Mindazok számára, akik értékelik az időtálló
megoldásokat, akik loft stílusú belső tereket
rendeznek be vagy akik szeretik az acél
burkolatokat, a rozsdamentes mosogatók teljes

DR60/80L.H Egymedencés mosogató
BZA4W
Konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel
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választékát kínáljuk. A megoldások sokfélesége,
a szekrénybe és a munkpultra történő
felszerelés lehetősége, a különböző formák az
egyes modellek egyedi jellemzői.

KONYHAI MEGOLDÁSOK

Megfordítható
mosogató
A jobb vagy a bal oldalon legyen a lefolyó?
A “megfordítható mosogató” ikonnal ellátott
termékek esetében eldöntheti ezt a kérdést
később is. Ez lehetővé teszi a konyha egyéni
igények szerinti kialakítására.

MOSOGATÓK

Kétmedencés mosogató
50x80 cm
szifon NSP22
munkapultba építhető
túlfolyó nélkül
sima

Egymedencés mosogató
48x77 cm
szifon NSP640
munkapultba építhető
felső túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
49x78 cm
csepptálcás
szifon NSP50
munkapultba építhető
oldalirányú túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
48x64 cm
csepptálcás
szifon NSP640
munkapultba építhető
felső túlfolyóval
sima

Kerek egymedencés
mosogató 43 cm
szifon NSP50
munkapultba építhető
oldalirányú túlfolyóval
sima

DR50/80.H

DR49/77R.H

DR49/77.H

DR48/64.H

DR43.H

szövetmintás
DR50/80TS.H

szövetmintás
DR49/77RTS.H

szövetmintás
DR49/77TS.H

Egymedencés mosogató
60x80 cm
bal oldali csepptálcával
szifon NSP45
túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
60x80 cm
jobb oldali csepptálcával
szifon NSP45
túlfolyóval
sima

Kétmedencés mosogató
60x80 cm
szifon NSP22
túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
50x80 cm
bal oldali csepptálcával
szifon NSP45
túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
50x80 cm
jobb oldali csepptálcával
szifon NSP45
túlfolyóval
sima

DR60/80L.H

DR60/80P.H

DR60/80D.H

DR50/80AL.H

DR50/80AP.H

szövetmintás
DR60/80LTS.H

szövetmintás
DR60/80PTS.H

szövetmintás
DR60/80DTS.H

szövetmintás
DR50/80ALTS.H

szövetmintás
DR50/80APTS.H

szövetmintás
DR43TS.H
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MOSOGATÓK

Az acél mindig
divatos
A jelenlegi színtrendektől függetlenül a
rozsdamentes szerelvények soha nem mennek
ki a divatból. A klasszikus stílus mellett a kivitel
garantálja a tartósságot hosszú éveken át.

DR50/80D.H Kétmedencés mosogató
BRY4
Konyhai csaptelep

MOSOGATÓK

Kétmedencés mosogató
50x80 cm
szifon NSP22
túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
48x58 cm
csepptálcával
szifon NSP50
munkapultba építhető
oldalirányú túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
43,5x76 cm
csepptálcával
szifon NSP76
munkapultba építhető
felső túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
48x48 cm
szifon NSP20
munkapultba építhető
oldalirányú túlfolyóval
sima

Egymedencés mosogató
40x50 cm
szifon NSP45
munkapultba építhető
oldalirányú túlfolyóval
sima

DR50/80D.H

DR45/58.H

DR43/76.H

DR48/48.H

DR40/50.H

szövetmintás
DR50/80DTS.H

szövetmintás
DR45/58TS.H

szövetmintás
DR43/76TS.H

szövetmintás
DR48/48TS.H

szövetmintás
DR40/50TS.H

102

BFE41

Többfunkciós mosogató csaptelep

KONYHAI MEGOLDÁSOK
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BZA4R
Konyhai csaptelep
DRGM2/48/78GA Kétmedencés mosogató
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KONYHAI MEGOLDÁSOK
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CIKKSZÁM KERESŐ
Cikkszám
B
BAG4
BAG4A
BAG5
BAG8
BAQ4
BFI4
BFR41B
BFR41S
BFR42B
BFR42S
BFR4B
BFR4S
BFR8B
BFR8S
BLE4B
BLG4
BLG4BL
BMS4
BNA4
BRY4
BTD4FUW
BTD4PO
BTG4VL
BZA42B
BZA42C
BZA42G
BZA42L
BZA42M
BZA42P
BZA42R
BZA42S
BZA43B
BZA43C
BZA43G
BZA43L
BZA43M
BZA43P
BZA43R
BZA43S
BZA43W
BZA4B
BZA4C
BZA4G
BZA4L
BZA4M
BZA4P
BZA4R
BZA4S
BZA4W
BZI4
BZI4BL
D
DR40/50.H
DR40/50TS.H
DR43.H
DR43/76.H
DR43/76TS.H
106

Oldal

Ft

67.
67.
67.
67.
45.
49.
71.
71.
71.
71.
71.
71.
71.
71.
29.
61.
62.
31.
35.
36.
40.
40.
75.
91.
91.
91.
91.
91.
91.
91.
91.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
83.
87.
87.
87.
87.
87.
87.
87.
87.
87.
53.
57.

15 590
13 590
17 390
18 390
17 790
20 790
21 990
21 990
21 990
21 990
12 490
12 490
20 890
20 890
31 290
15 250
18 790
32 490
31 390
27 190
36 950

102.
102.
101.
102.
102.

11 190
16 090
16 790
18 490
20 990

18 690
17 790
17 790
17 790
17 790
17 790
17 790
17 790
17 790
28 290
28 290
28 290
28 290
28 290
28 290
28 290
28 290
28 290
17 390
17 390
17 390
17 390
17 390
17 390
17 390
17 390
17 390
27 190
29 290

Cikkszám
DR43TS.H
DR45/58.H
DR45/58TS.H
DR48/48.H
DR48/48TS.H
DR48/64.H
DR49/77.H
DR49/77R.H
DR49/77RTS.H
DR49/77TS.H
DR50/80.H
DR50/80AL.H
DR50/80ALTS.H
DR50/80AP.H
DR50/80APTS.H
DR50/80D.H
DR50/80DTS.H
DR50/80TS.H
DR60/80D.H
DR60/80DTS.H
DR60/80L.H
DR60/80LTS.H
DR60/80P.H
DR60/80PTS.H
DRGM1/48/58BA
DRGM1/48/58GA
DRGM1/48/58HA
DRGM1/48/58SA
DRGM1/51BA
DRGM1/51GA
DRGM1/51HA
DRGM1/51SA
DRGM2/48/78BA
DRGM2/48/78GA
DRGM2/48/78HA
DRGM2/48/78SA
DRGM3/48/79BA
DRGM3/48/79GA
DRGM3/48/79HA
DRGM3/48/79SA
DRGM48/58BA
DRGM48/58GA
DRGM48/58HA
DRGM48/58SA
DRGM48/78BA
DRGM48/78GA
DRGM48/78HA
DRGM48/78SA
W
W100B-B
W100C-B
W100G-B
W100S-B
W100W-B
X
XD3
XD4
XD5

Oldal
101.
102.
102.
102.
102.
101.
101.
101.
101.
101.
101.
101.
101.
101.
101.
102.
102.
101.
101.
101.
101.
101.
101.
101.
99.
99.
99.
99.
99.
99.
99.
99.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
98.
98.
98.
98.
98.
98.
98.
98.

Ft
19 490
17 690
19 990
16 790
20 990
21 990
26 590
25 090
30 890
29 390
29 990
15 790
20 990
16 790
19 990
21 990
30 390
34 590
24 090
28 890
18 390
21 790
20 990
22 590
53 990
53 990
55 590
53 990
50 290
50 290
52 390
50 290
62 890
62 890
64 990
62 890
64 990
64 990
66 090
64 990
56 590
56 590
58 690
56 590
58 690
58 690
60 790
58 690

93.
93.
93.
93.
93.

5 240
5 240
5 240
5 240
5 240

79.
79.
79.

13 590
15 250
13 650
Ft - Az árak bruttó fogyasztói árak, 27% ÁFA-t tartalmaznak
Az árlista 2021. június 15-től visszavonásig érvényes.

Kérdése van?
Szüksége van műszaki segítségre vagy
a termékekkel kapcsolatos információra
vásárlás előtt?
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Szakértőink átfogó választ adnak
kérdéseire!

info@ferrohungary.hu

A katalógusban bemutatott termékfotók tájékoztató
jellegűek. Minden erőfeszítés ellenére a valódi termékek
kissé eltérhetnek a katalógusban bemutatottaktól.

T: +36 1 791 3045
F: +36 1 791 3049
E: info@ferrohungary.hu
www.ferrohungary.hu
www.konyha.ferrohungary.hu

/ferrohungary
/ferro-group
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